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VOORST.- Vrijwilligers uit het dorp 
Voorst hebben een Klompenpad aan-
gelegd: het Beekweidenpad. De naam 
komt van een oude veldnaam op de ka-
dastrale kaart van voor 1832. 

Het startpaneel met informatie staat 
bij het Dorpshuis in Voorst, maar er is 
ook een opstappunt bij Bakkerij Bril en 
bij het station Voorst-Empe. Het Beek-
weidenpad is een rondwandeling van 
16 kilometer door een beekdal en bos-
sen, over enken en landgoederen in het 
mooie buitengebied van Voorst. De bro-
chure met een beschrijving van de route 
en bezienswaardigheden is onder meer 
te koop bij Bakker Bril, Camping De Ha-
verkamp en VVV’s in de regio. Vanaf 7 
juli is het pad opengesteld. Vanwege 
de coronamaatregelen was een feeste-
lijke opening (die stond gepland voor 17 
april) niet mogelijk, die opening is uitge-
steld tot september. Er komt ook een 
app beschikbaar.

Projectleider Christien van der Zwart van 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
blikt tevreden terug over de samenwer-
king met de vrijwilligers: “Een enthousi-
aste en actieve werkgroep die in korte 
tijd (in eerste instantie binnen één jaar, 
maar vanwege het coronavirus iets lan-
ger) het pad gerealiseerd heeft. Uitein-
delijk is er een route tot stand gekomen 
met veel afwisseling in landschap, die 
een goed beeld geeft van het mooie en 
verrassende buitengebied van Voorst. 
Een typisch Klompenpad!”
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

ontwikkelt en onderhoudt deze routes 
samen met een groep lokale vrijwilligers. 
Zij brengen interessante cultuurhistori-
sche plekken in kaart en maken op ba-
sis daarvan een route. Er wordt nauw 
samen gewerkt met de grondeigenaren. 
Als een route klaar is lopen vrijwilligers 
het pad na. Zij signaleren knelpunten en 

doen kleine onderhoudsklussen. 

Vrijwilligers gezocht
Ben je een wandelaar en vind jij het leuk 
om straks mee te doen in de naloop-
groep van de klompenpadwerkgroep 
Beekweidenpad? Meld je dan aan bij de 
klompenpadwerkgroep via Gerrie Groe-

newold via g.e.groenewold@gmail.com. 
In september wordt hiervoor een start-
bijeenkomst georganiseerd.
Dus klompen aan, rugzak op en gaan! 
Geniet maar houd rekening met elkaar 
en mijd drukte.  
Kijk ook op www.klompenpaden.nl of 
volg Klompenpaden op Facebook.

MUZIEK OP 
SCHOOT  
TWELLO.- Woensdag 9 september 
start er een Muziek op Schoot cur-
sus van 6 lessen in het Kulturhus in 
Twello. De cursus in geschikt voor 
kinderen vanaf 12 maanden tot 4 
jaar. Genieten met je kind of klein-
kind, samen zingen, spelen op in-
strumentjes, spelen met materialen, 
zoals knuffels, blokjes, ballen en 
natuurlijk gaan we ook bewegen op 
muziek. Iedere les begint met een 
welkomstliedje waarbij Kwakkelijn-
tje mijn handpop een belangrijke rol 
speelt, aan het eind van de les sluit 
Kwakkelijntje ook weer af. Ook neem 
ik altijd mijn accordeon mee. De les-
sen duren 45 minuten en worden 
gegeven door Lidia Olsthoorn, be-
voegd Muziek op Schoot docente en 
aangesloten bij Muziekles Twello en 
de Samenwerkende Particuliere Mu-
ziekdocenten Apeldoorn. Voor meer 
informatie kunt U contact opnemen 
met, olsthoorn@kpnplanet.nl. 

COVID 
AFSTAND

Sommigen zien
regels in de maatschappij
als een vorm van “pesterij”

Vrijheid beperkend
in hun ogen

zij weigeren regels te gedogen

Demonstreren
met als mogelijk doel

dat “wij”
toegeven aan hun gevoel.

De Covid afstand
ter discussie gesteld

zorgverleners
staan versteld

Zij en met hen velen
zullen hun protest

niet delen.

mijmering Togram

Winkel, horeca en blote voetenpad
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur.

 info@hofvantwello • www.hofvantwello

ELKE DAG GEOPEND!
VOLOP WATER, MODDER 

EN SCHADUW OP HET 
BLOTE VOETENPAD.

NU OOK DAGMENU’S

Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl 

Nieuwbouwwoningen in Twello?
Laat je door ons 

adviseren over de 
hypotheekmogelijkheden.

SUBSIDIE VOORKOMEN WOLVENSCHADE VANAF AUGUSTUS
REGIO.- Schapen- en geitenhouders binnen het wolvengebied op de Veluwe 
kunnen vanaf augustus 2020 subsidie aanvragen voor maatregelen om 
schade door wolven te voorkomen. Gedeputeerde Staten (GS) van Gelder-
land hebben dat besloten. De regeling is een onderdeel van de Regels voor 
Ruimte Gelderland, waarin alle subsidieregels zijn opgenomen die te ma-
ken hebben met de uitvoering van provinciebeleid. 

Wolvencommissie
De door GS ingestelde gebiedscommissie 
preventie wolvenschade Gelderland (wol-
vencommissie) stelde onlangs voor het 
wolvengebied op de Veluwe een preven-
tieplan op. Hierin adviseert de wolven-

commissie ook om een subsidieregeling 
open te stellen voor het treffen van pre-
ventieve maatregelen. GS hebben daar 
nu mee ingestemd door het op te nemen 
in het subsidiekader Regels ruimte voor 
Gelderland. Verantwoordelijk gedepu-
teerde Peter Drenth: “Er ligt een solide 
advies van de wolvencommissie, op ba-
sis van uitgebreide gesprekken in het 
gebied. We zien kansen om schapen- en 
geitenhouders te helpen om hun dieren 
te beschermen en tegelijk ook ruimte te 
geven voor de wolf.” 

Biodiversiteit en draagvlak
Provincie Gelderland verwacht dat de rege-
ling voor wolfwerende maatregelen helpt 
om te voorkomen dat wolven   schapen en 
geiten aanvallen. Daarmee voorkomen we, 
zeker op de langere termijn, ook extra kos-
ten. Bovendien willen we dat liever dan  ach-
teraf vergoeden. Daarnaast dragen we op 
deze wijze ook bij aan het bevorderen van 
biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak 
voor de aanwezigheid van wolven. 

€ 500.000 beschikbaar
Binnen het wolvengebied op de Veluwe zijn 
ongeveer 600 mogelijke deelnemers. Voor 
de wolvenregeling is maximaal € 500.000 
beschikbaar. De nieuwe Regels voor Ruimte 
Gelderland gaan op 3 augustus 2020 in. 
Subsidieaanvragen kunnen via https://www.
gelderland.nl/Subsidies gedaan worden.

mailto:g.e.groenewold@gmail.com
http://www.klompenpaden.nl
mailto:olsthoorn@kpnplanet.nl
https://www.gelderland.nl/Subsidies
https://www.gelderland.nl/Subsidies


FAMILIE 
BERICHTEN 

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorgers 
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman 
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Teelen

We staan 24/7 voor u klaar:
(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg 
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.

Bedroefd delen wij u mee dat, toch nog 
onverwacht, onze lieve vader en opa Appie

Appie Kolkman
weduwnaar van Eva Kolkman - Wassink

in de leeftijd van 91 jaar is overleden.

 Apeldoorn: Willem en Ineke
      Karen
      Keven en Wendelien

 Neede: Harry en Petra
      Maud en Tom
      Sem

Deventer, 22 juni 2020

Grotenhuisstraat 8
7391 HA  Twello

De crematieplechtigheid heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

Nijverheidsstraat 27  
tel   :   0571 - 290972
open  :   ma t/m vr  7.30 - 16.00 u 
    za  8.00 - 12.00 u

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Want je kunt niets zeker weten en alles 
gaat voorbij. Maar ik geloof. Ik geloof in 
jou en mij. 

Via deze weg willen wij nogmaals 
iedereen bedanken voor het medeleven 
en de betrokkenheid die wij hebben 
mogen ervaren, zowel tijdens het ziekbed 
als na het overlijden van

Willy Ormel-Siebelink
Ook de bloemenzee en hartverwarmende 
grote opkomst destijds tijdens de 
condoleance & uitvaart heeft ons 
ontzettend goed gedaan.

Heel veel dank voor iedere vorm van 
belangstelling en medeleven.

Teuge – Dick Ormel, 
Mark, Nadia, 
Rinske, Rob

Hiermee willen we iedereen die met ons 
meeleefde bedanken voor de belangstelling 
en de kaartjes die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder, oma en omi

Jannie 
Veldhoen - Kempink

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Twello, juli 2020

Wij zijn verdrietig om het overlijden van         
                                

Henk Klunder

Henk was als voormalig gemeenteraadslid een 
trouw en betrokken lid van het CDA en vaste 
waarde op onze ledenvergaderingen. Daar vroeg 
hij geregeld het woord om zijn zorgen en ideeën 
met ons te delen, waarvoor wij hem zeer erken-
telijk zijn. 

Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar 
zijn kinderen en kleinkinderen.

Namens het CDA Voorst,
Jaap Borst, voorzitter bestuur    
Véronique Groothuis-Beijer, fractievoorzitter
Harjo Pinkster, wethouder

Voorst

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij 
tijdens haar leven voor ons heeft betekend, 
laten wij u weten dat vredig van ons is 
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en trotse oma

Maria Boks - Meijerink
- Marie -

* Apeldoorn † Apeldoorn
7 april 1939 23 juni 2020

Henk Boks

Rik en Ria
   Jeffrey
   Lisa en Joeri

Anne-Marie en Ali
   Nick Reşo
   Marijn Azê

Ethel en Paul
   Fleur en Thomas

Correspondentieadres: Familie Boks
 Postbus 1325
 7301 BN  Apeldoorn

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
leven niet meer leven is, dan komt de tijd,
dat het einde goed is.

Dankbaar dat zij nu haar rust heeft 
gevonden, is na een liefdevolle verzorging 

overleden onze schoonzus en tante

Gerda van Aken
Gerarda Johanna

* Twello,   Twello,
1 februari 1925  28 juni 2020

Diny van Aken - Simons
Femy van Aken - Harmelink

Broers en zussen in liefdevolle herinnering
Zwagers en schoonzus in liefdevolle herinnering

Henk en Ria de Winter - Nijenhuis

Neven en nichten

Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg
T.a.v. Familie de Winter - Nijenhuis
Piet Heinstraat 33
7391 WK  Twello

Gerda is in Afscheidscentrum Hemmes.

De uitvaart zal vanwege het coronavirus in 
besloten kring plaatsvinden. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
alle medewerkers en vrijwilligers van de 
Martinushof, afdeling Noordijk 1 en 2, 

voor de goede zorg.
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Een hypotheek 
afgestemd op uw 
woonwensen en 
mogelijkheden!

0571 27 62 02
hypotheken@bieze-makelaars.nl

HYPOTHEEK?

Hypotheken

RAAD EN COLLEGE MOGEN ZICH GAAN BUIGEN OVER ONTWERP PROGRAMMA GROEN

EEN DUURZAAM NÓG GROENER 
VOORST IS KWESTIE VAN TIJD

Ze zijn er weer, al langere tijd! De veroorzakers van jeuk en huidirritaties, 
aanleiding tot menig discussie, krachtige brieven aan de verantwoordelijke 
instanties én de wetenschappelijke vragen; wat gaan we eraan doen? De ei-
kenprocessierups, in grote getale aanwezig voedsel waarbij de natuurlijke 
vijanden onvoldoende in staat zijn, de plaag drastisch te minderen. En alle 
menselijke innovatieve maatregelen ten spijt; geen enkele is toereikend of 
dusdanig kostbaar, dat het beperkt wordt ingezet. Dit alles is aanleiding 
om de vraag te stellen; wat gaan we doen met Voorster groen? 

De gemeente Voorst is in 2019 gestart 
met het Ontwerp Programma Groen. 
Het heeft sinds 29 april jl. ter inzage ge-
legen en zal na de zomervakantie onder 
de aandacht van gemeenteraad en col-
lege worden gebracht. ‘Het ontwerppro-
gramma bevat de stand van zaken, het 
beleid, ambities en wensen op het ge-
bied van groen. Het Programma Groen 
Voorst 2020 t/m 2025 omvat ook een 
doorzicht naar een veranderend groen- 
en landschapsbeheer dat meer inhoud 
geeft op het gebied van biodiversiteit en 
‘klimaatrobuust’ groen.’ (Bron: Gemeen-
te Voorst ‘Groen en bomen’). 

We spreken middels een online confe-
rentie met de heren Ben Roeterd (Ge-
biedsregisseur Natuur en Landschap 
gemeente Voorst) en Ronald van Lent 
(Senior Beheer buitendienst). Mede 
aanleiding voor dit gesprek zijn de vra-

gen van inwoners aangaande het maai-
beleid van de gemeente en dan vooral 
gericht op natuurlijke vijanden van de 
processierups. “Insecten/biodiversiteit 
is de oplossing voor de lange termijn” 
aldus Ben Roeterd. Maar juist daar lig-
gen dan ook de oorzaken van de proble-
men welke niet 1-2-3 zijn op te lossen. 
Het kweken van biodiversiteit vergt tijd 
en geduld. Daarnaast is er nog steeds 
sprake van een afname van vele dier-
soorten welke van essentieel belang 
zijn, zoals vlinders, hommels en bijen. 

Hoe zit het dan met de vele middelen, 
waar we allemaal over lezen in de me-
dia en waar de ‘ontdekkers’ ervan eu-
forisch zijn over de effectieve werking? 
Bomen injecteren met Vertimec, zodat 
de rupsen van binnenuit worden ge-
dood. Nadeel; ook andere dieren wor-
den gedood. Er wordt met algen gespo-

ten, dat ’s nachts dient te geschieden. 
Eveneens het nadeel, dat bijvoorbeeld 
ook andere rupsen worden gedood. 
Wegzuigen van de rupsen gebeurt zeer 
plaatselijk, waarmee ook ander natuur-
lijk leven wordt weggehaald. Zelfs het 
verbranden van de hopen rupsen is 
geen succes, omdat de haartjes veelal 
de temperaturen overleven. 

“De plannen zijn doordrenkt qua leef-
baarheid, biodiversiteit en duurzaam-
heid. Als het om bestrijding van de 
eikenprocessierupsen gaat, moeten 
we op een duurzame manier beheren 
en bestuiven. Dat gaat niet van de een 
op de andere dag. Daar wordt in Ne-
derland ook onderzoek naar gedaan. 
Er zijn ook landelijke bijeenkomsten 
waar we naar toe gaan” laten de ver-
antwoordelijke heren weten. Een lange 
adem dus, maar wat doe je dan in de 
tussentijd? 

“In gemeente Voorst kijken we naar 
bijvoorbeeld bijzondere vlinders of 
aanplant, dan wordt er niet preventief 
gespoten. En ook niet op plekken waar 
weinig mensen komen.” Kortom, daar 
waar sprake is van grote overlast, kan 
worden bezien of en hoe bestrijding 
kan plaatsvinden. De gemeente Voorst 
bepaalt daar zelf, hoe in te grijpen. 
Het maaibeleid dient daar ook op te 
worden afgestemd, maar daar speelt 
de factor verkeersveiligheid een rol. 
Bermbegroeiing kent maximale hoog-
ten, daarvoor gelden richtlijnen welke 
gehanteerd dienen te worden. 

De groenste gemeente van Europa heeft 
er nog flink wat uitdagingen liggen. Maar 
er zijn duidelijke wensen, ideeën, visies, 
wetenschap én een daarop afgestemd 
beleid voor de komende jaren. De in-
woners van gemeente Voorst zullen de 
ongemakken op de korte termijn dus 
voor lief moeten nemen, wetende en 
erop vertrouwen dat er de komende ja-
ren positieve veranderingen plaats gaan 
vinden. Tevens zal men moeten wen-
nen aan de veranderende leefomgeving, 
waar niet ieder veldje meer wordt ge-
maaid en er kruiden in plaats van bloe-
men worden gezaaid. 

ALS JE HET 
NIET MEER 
ZIET ZITTEN
TWELLO.- Niet alleen bij de gro-
te stichtingen stijgt het water tot 
aan de lippen, ook de kleine zo-
als stichting El Mundo sinds 2004 
in de weer in Thailand en Nepal 
Is het vreemd om je zorgen via een 
ingezonden brief bekend te maken 
aan de inwoners van de gemeente 
Voorst van wie velen jaar en dag be-
trokken zijn bij ons werk?
Het corona virus haalt samenlevin-
gen over de hele wereld overhoop.
Het haalt ook je eigen leven onder-
steboven wanneer je er direct mee in 
aanraking komt.
Zo ook wij van stichting El Mundo.
Het bericht dat 1200 Nepalezen in de 
tijd van de lock down uit het leven 
gestapt zijn, schokt.
In Nepal, zoals overigens op veel 
plekken in de wereld, is geen vang-
net als je geen inkomsten meer hebt.
Onze vier studenten Manab, Samir, 
Suvam en Subash hebben dus nu 
geen inkomsten voor huur en le-
vensonderhoud. Hun ouders zijn 
straatarm of zijn er gewoon niet. Ze 
zitten opgesloten op hun kamers in 
Kathmandu.
Wij scharrelen beetje bij beetje wat 
geld bij elkaar. We hebben gemiddeld 
100 euro per persoon per maand 
nodig (huur kamer en levensonder-
houd) zolang deze crisis duurt.
We zijn vorige week een grote actie 

gestart, de 7 euro actie, maar de op-
brengst is bestemd voor hun studie. 
Je kunt niet het ene gat vullen met 
het andere.
We zullen niet de enige zijn, die zich 
grote zorgen maken. Toch willen we 
u deelgenoot maken van wat ons be-
zig houdt. Het gezegde ‘Het water 
staat ons tot aan de lippen ‘past dus 
goed bij ons.

Stichting El Mundo Thailand/
Nepal
Menno van der Geugten, voorzitter; 
Wiel Palmen, secretaris/ projectleider, 
Nico van der Weele, penningmeester. 
Peter Heijke namens stichting Groen & 
Mens 
(Inlichtingen:  palme060@gmail.com  of 
bel 0571 2708796)
Rek.nr  NL48ABNA0829233296  (t.n.v. 
Stichting EL Mundo)  

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

STICHTING AED NEDERLAND ROEPT OP 
OM U AED NAAR BUITEN TE PLAATSEN

TWELLO.- Wij als Stichting maken het nog 
dagelijks mee dat bij veel sportverenigin-
gen, huisartsen, winkeliers dat deze hun 
AED nog steeds binnen hebben hangen 
en dat deze dus niet 24/7 inzetbaar is. 
Maar dat is niet het enige probleem die 
wij tegen komen wij zien ook vaak dat er 
geen onderhoud aan de AED wordt uitge-
voerd  of dat de AED te oud is. Veel men-
sen kopen een AED met de buurt of als 
bedrijf maar worden vaak slecht voorge-

licht dat de elektroden en de Accu bij geen 
gebruik ook vervangen moet worden. 
Zegt Geert Kollen oprichter en bestuurder 
van de stichting. 

Voor de elektroden is dit meestal om de 
twee jaar en de Accu om de 4 a 5 jaar en 
dat brengt veel kosten met zich mee. Ook 
moet de AED elke jaar gekeurd worden 
want wij praten wel over medische appa-
ratuur. 

Nu hebben wij als Stichting ook een be-
heer Stichting en als de mensen die een 
AED in hun bezit hebben en deze nog 
binnen hangt of niet is onderhouden roe-
pen wij op om contact met ons op te ne-
men. Als u de AED naar buiten zou willen 
plaatsen dan betalen wij de buitenkast en 
nemen wij vanaf dat moment ook alle on-
derhoudskosten voor onze rekening. Dat 
geldt ook voor de mensen die hem wel 
buiten hebben hangen maar de onder-
houd niet meer kunnen betalen kunnen 
ook gebruik maken van onze diensten. 

Ook zorgen wij ervoor dat bij een reani-
matie melding en deze AED is weer terug 
geplaatst dan komt er een vrijwilliger di-
rect naar de locatie om de AED weer in-
zetbaar te maken. Zo voorkomen wij dat 
er onnodig problemen ontstaan door dat 
een AED niet inzetbaar zou zijn en iemand 
onnodig komt te overlijden. Ook zijn alle 
AED’S aangemeld bij Hartslagnu en onze 
eigen meldkamer.

Wij zijn op dit moment ook bezig om een 
vestiging in Twello te openen waar u dan 
ook terecht kan voor een EHBO en Reani-
matie cursus.

Heeft u belangstelling of wilt u een af-
spraak maken dan kunt u een e-mail stu-
ren naar info@stichtingaednederland.nl 
of u kunt bellen met 06-11841275

mailto:palme060@gmail.com
mailto:info@stichtingaednederland.nl


Onze opdrachtgevers kiezen voor de 
zekerheid en betrouwbaarheid van 
een familiebedrijf met een goede 
reputatie: GOED WERK.
Wij worden daarom veel gevraagd 
voor nieuwbouw, verbouwingen, 
renovatie, (monumentale) restauratie 
en uiteenlopend onderhoud. 

Wil je samen met leuke collega’s  
werken aan de mooiste projecten 
of ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging of de zekerheid van een 
vaste baan, dan ben je bij ons op 
de juiste plek. 

Metselaar m|v

Ben jij die metselaar die meters 
kan maken en kwaliteit levert?
Heb jij de nodige ervaring in de 
bouw en werk je net zo makkelijk 
aan een verbouwing als aan een 
complete woning? Bel dan snel.

Verzekerd van [goed] werk!

Aannemersbedrijf Gebroeders Horstink BVAannemersbedrijf Gebroeders Horstink BV
J.W. Frisostraat 15 | 7391 DJ Twello | T 0571 - 27 14 83J.W. Frisostraat 15 | 7391 DJ Twello | T 0571 - 27 14 83
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Tegelzetter
Metselaar m|v

Timmerman m|v

Wij bieden je het volgende:
• Mogelijkheden voor een vast contract;
•  Een hecht team waarmee je samen de mooiste projecten realiseert;
•  Werk voornamelijk in de regio Stedendriehoek, dus geen lange reistijden;
•  Een bedrijfsauto, uitgerust met het benodigde gereedschap, behoort   

tot de mogelijkheden;
•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
•  Salaris conform Bouw CAO, afhankelijk van ervaring en opleiding.

Ben jij naast een uitstekende 
metselaar ook die perfectionistische 
tegelzetter? Werk je graag met de 
mooiste materialen en ben je thuis 
in restauratie en nieuwbouw?
Dan maken we graag kennis met je.

Hout kent geen geheimen meer 
voor je en uitdagingen ga je met 
kennis en ervaring te lijf.
Dat is wat we nodig hebben om de 
mooiste en beste kwaliteit te kunnen 
leveren. Laat maar van je horen.... 

Bel of WhatsApp 

met Andres Horstink

06-53243566

of stuur een mail naar

andres@horstink-twello.nl

Uiteraard kun je ook bij ons kantoor

binnenlopen. Misschien ben jij straks 

één van onze gemotiveerde 

Kwaliteitsbouwers!

TAAKOMSCHRIJVING:
• Bewaken van de normen en waarden binnen de 2e selectie en die van SV Terwolde;
• Zorgen voor een goede balans tussen plezier en prestatie;
• 2x per week verzorgen van de training (dinsdag en donderdag);
• Coachen en begeleiden van het team op wedstrijddagen;
• Het voeren van persoonlijke gesprekken, voortgang etc.;
• Actieve bijdrage leveren aan het op een hoger niveau brengen van het 2e elftal;
• Zeer nauw samenwerken met de leider(s) van het 2e elftal en de hoofdtrainer van het 1e elftal.

BENODIGDE COMPETENTIES:
• Denkt in individueel, team en clubbelang. Kan zich schikken in zijn rol als 2e elftaltrainer  

(toekomstvisie hierin is altijd bespreekbaar binnen de vereniging);
• Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Professionele houding tegenover spelers, tegenstanders en bestuur.

SV TERWOLDE BIEDT:
• Werken bij een leuke en gezellige amateur vereniging;
• Een sportieve werkomgeving met een goede sfeer;
• Een accommodatie waarbij het hoofdveld dit jaar opnieuw is ingezaaid, 

groot verlicht trainingsveld en goede materialen;
• Een passende vergoeding afhankelijk van diploma, ervaring, kennis en kunde.

Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met de heer E. Dommerhold 06-30675757

SV Terwolde is voor het seizoen 2020-2021 op zoek naar een 
ambitieuze en enthousiaste 

TRAINER/COACH 
voor de zondag 2e selectie 

Dit team komt uit in de 5e klasse klasse reserve: 
Onze groep bestaat uit een mooie mix van een 
aantal ervaren jongens (oud eerste) met daarbij 
een groep jonge jongens (rond de 20 jaar). Deze 
groep zoekt een trainer die fanatiek en gedreven 
is om samen tot een gewenst resultaat te komen. 
Met deze groep kan je als trainer verschillende 
kanten op. Ben je bijvoorbeeld een trainer in de 
dop dan kun je met deze groep samen mooie 
stappen zetten om je trainerscarrière verder uit 

te bouwen (het is zelfs bespreekbaar om met de 
vereniging te kijken naar een trainersopleiding). 
Mocht je een trainer zijn die al nodige ervaring 
heeft en juist een stapje terug wil doen, maar nog 
wel fanatiek is, dan past deze groep ook zeker 
bij jou. 
Kortom ben jij de persoon die na het lezen van dit 
stukje nieuwsgierig is geworden na onze groep 
dan vernemen wij het graag, wellicht komen we 
dan snel met elkaar in gesprek! 

PERSONEEL GEZOCHT

Vacature Schoonmaak

Fysio de Boombosch 
is per direct op zoek naar:

medewerker facilitaire dienst

Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b 7391BT Twello
informatie@deboombosch.nl
www. deboombosch.nl
0571-275871

Voor 9 uur per week,
Woensdagochtend van 07.00 tot 09.00 uur
Woensdagavond van 17.00 tot 20.00 uur
Zaterdagochtend van 07.00 tot 11.00 uur

Goede arbeidsvoorwaarden

Schriftelijke reactie graag naar:

H. Hulshof-Mensink
Medisch Centrum Twello
Fysio en manuele Therapie de Boombosch
Raccordement 8b 
7391 BT Twello
Of  mailen naar : hhulshof@deboombosch.nl
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EENZAAM VOELEN TERWIJL JE NIET ALLEEN BENT
TWELLO.- “Ook al heb ik vaak een huis 
vol kinderen: ik voel me op bepaalde 
momenten verschrikkelijk eenzaam,” 
vertelt Ella, alleenstaande ouder van 
twee kinderen van 14 en 12 jaar. Ella 
stipt aan wat onderzoek veelvuldig 
aantoont: eenzaamheid gaat niet al-
leen over een gebrek aan contacten, 
maar ook en misschien wel meer over 
de kwaliteit van de verbindingen. 
Eenzaamheid is een complex pro-
bleem. Bij eenzaamheid denken we 
vaak aan ouderen die weinig sociale 
contacten hebben. Maar eenzaam-
heid komt onder alle leeftijden voor 
en heeft verschillende oorzaken. Zo 
heeft alleenstaand ouderschap in-
vloed op het gevoel van eenzaamheid.  
Ook mensen met een gezin kennen 
langdurige of terugkerende eenzaam-
heidsgevoelens.
Begin juni voerden alleenstaande 
ouders een gesprek met elkaar over 
eenzaamheidsgevoelens. Twee we-
duwen, drie gescheiden ouders die 
elk hun kinderen in co-ouderschap 
opvoeden.  De ouders bleken dezelf-
de maar ook andere problemen te 
ervaren. We kiezen er daarom voor 
het gesprek uiteen te zetten in twee 
stukken waarvan je vandaag deel één 
kunt lezen. Hierin staan de gevoelens 
van gescheiden ouders centraal,  vol-
gende week die van ouders die hun 
partner verloren zijn. 

Momenten benadrukken de 
eenzaamheid
De alleenstaande ouders die hun ver-
haal doen, zijn het erover eens: als de 
kinderen bij jou zijn, besef je heel sterk 
dat jij de enige opvoeder in huis bent. 
Een verantwoordelijkheidsgevoel dat 
wordt versterkt op lastige momenten. 
Laura, moeder van drie kinderen: 
“Mijn dochter van 9 heeft sinds kort 
een telefoon. Zo af en toe scroll ik 
door haar whatsappberichten, ik wil 
een vinger aan de pols houden. Laatst 
schrok ik me rot. Ik zag dat ze nare 
berichtjes had gestuurd naar jongens 

in haar klas en in de klassenwhatsapp. 
Dan weet je dat je iets moet doen 
maar nog niet precies wat. Over wat 
je doet en hoe je dat doet, beslis je in 
je eentje. Je kunt wel advies vragen bij 
vrienden, maar dat is toch anders.” 
Met een ex-partner kun je dergelijke 
opvoedkundige problemen vaak niet 
goed bespreken. Ella, moeder van 
twee kinderen van 14 en 12: “Er zit al-
tijd spanning op de communicatie met 
een ex-partner. Dus waar mogelijk 
probeer je die te vermijden. Zelfs als je 
redelijk goed uit elkaar bent gegaan.”
Ook Johan die twee kinderen van 14 
en 12 heeft, kent de momenten van 
eenzaamheid: “Ik ging met de kinde-
ren op vakantie. Op weg naar onze 
vakantiebestemming kregen we een 
klapband. Stonden we urenlang in 
de hitte langs de snelweg. Dan moet 
je de hulpdienst regelen, er zijn voor 
de kinderen en de rust bewaren. Toen 
snakte ik er wel naar om de zorg maar 
ook het leed even te kunnen delen. Er 
is op dat moment niemand voor jou, 
al is het maar om even stoom af te 
blazen.” 
Maar ook de blije momenten kun je 
niet delen. En het besef dat dat de 
rest van je leven is, doet zeer. “Als 
mijn zoon van 14 met zijn boek op zijn 
hoofd in slaap is gevallen, roep ik mijn 
nieuwe partner heus. En die kijkt er 
ook vertederd naar. Maar niet zoals ik 
dat of zijn eigen vader dat doet,” zegt 
Ella. 

Praktische zorgen
Ook in praktisch opzicht voelen de 
ouders zich soms eenzaam. Soms zijn 
nou eenmaal twee ouders nodig en 
wil je je het liefst kunnen opsplitsen. 
Ella: “Mijn zoon had het afscheids-
feestje van groep 8. Op zijn school was 
het gebruikelijk dat bij het eindfeest 
in groep 8 ook de ouders aanwezig 
waren. Mijn dochter was negen en zat 
destijds in een moeilijke periode. Zij 
had mij nodig. Ik moest toen kiezen 
en koos ervoor om bij mijn dochter te 

zijn. Dat vind ik lastig voor mijn zoon. 
En ik merk ook dat de buitenwereld 
dat niet goed begrijpt.”

Kinderen bij de ex-partner
Met co-ouderschap zijn de kinderen 
de helft van de tijd bij de ex. Dat vin-
den vrijwel alle ouders lastig. “Het is 
fijn om tijd voor jezelf te hebben als 
je vol voor de kinderen hebt gezorgd. 
Maar ik vind het heel moeilijk dat ik de 
kinderen niet elke dag zie en even kan 
knuffelen,” zegt Laura.
En ook als ouders al lang uit elkaar 
zijn: de overdracht went nooit. “De 
overdracht van de ene ouder naar de 
andere benadrukt elke keer het op-
gebroken gezin. Dat doet altijd een 
beetje pijn,” stelt Laura. 

Sterkere band met 
kinderen
Tot slot vinden de ouders dat al-
leenstaand ouderschap naast de 
eenzaamheid ook het omgekeerde 
brengt: het maakt de band met hun 
kinderen hechter. Johan: ”Eerder was 
ik vooral een praktische vader. Ik 
zorgde dat er eten was, dat ik de kin-
deren van school haalde en naar sport 
vervoerde. Maar nu merk ik dat het 
vaderschap meer van me vraagt en 
dat ik het met mijn kinderen over hun 
emoties praat.” Laura: ”Vroeger zag ik 
de kinderen wel de hele week, maar 
was ik er vaak niet met mijn hoofd bij. 
Nu wel. Ik zie de kinderen beter dan 
voorheen.”

ROOFVOGELTUIN DE HAVIKSHOF
KLARENBEEK.- vanaf woensdag 1 juli is 
de Roofvogeltuin de Havikshof weer da-
gelijks te bezoeken openingstijden 13.00 
tot 16.00 uur. Deze parkachtig aange-
legde tuin, voorzien van een grote water-
partij en woongebied van 12 vogels biedt 
uitstekend gelegenheid om even te ge-
nieten van dit unieke stukje  natuur! Bio-
diversiteit staat hoog in het vaandel bij 
de Havikshof. Wilt  u de tuin buiten deze 
tijden bezoeken dat kan dit via afspraak 
055-301 27 98 of per mail a.zuidema@
hotmail.nl Vliegen met de vogels gaat 
uitsluitend op afspraak! Wij begroeten u 
graag,   Tjipke en Annie Zuidema,   Oud-
huizerstraat 36a te Klarenbeek

MEESTERS- EN JUFFENDAG 
OP DE HIETWEIDE 

TWELLO.- Vrijdag 26 juni j.l. was het 
groot feest op Obs de Hietweide. Alle 
juffen en meesters vierden op deze 
dag hun verjaardag en dat deden ze 
dit keer wat uitbundiger dan normaal. 
Eigenlijk stond voor deze dag namelijk 
het jaarlijkse schoolreisje op de plan-
ning, maar deze kon helaas niet door-

gaan vanwege de Coronacrisis. Daar-
om wilden de leerkrachten er een extra 
feestelijke meesters- en juffendag van 
maken. Op het schoolplein stonden 
een stormbaan, een mega-opblaasglij-
baan, een buikschuifbaan en er kon-
den leuke waterspelletjes gedaan wor-
den. Het was prachtig weer dus beter 
had het niet gepland kunnen worden.  
Aan het eind van de ochtend moest 
er natuurlijk ook nog wat gegeten 
worden, en daarvoor was er een friet-
wagen geregeld. Dat werd natuur-
lijk goed ontvangen! Alle kinderen 
hebben buiten in de schaduw heer-
lijk gesmuld van een bakje patat en 
toen was de ochtend alweer om. Het 
was een gezellige, vrolijke en spet-
terende dag, een échte feestdag. 

BEWONERS GETRAKTEERD OP IJSJE 

WILP-ACHTERHOEK.-  Zoals in veel dorpen 
en steden zijn vanwege de coronacrisis veel 
activiteiten afgelast.  In Wilp-Achterhoek is 
dat niet veel anders.  In maart stond het 
toneel van de Lollebroek gepland en in het 
weekend van 16 en 17 mei zouden de Lol-
lebroekse cross en de autorodeo van C.V. de 
Lollebroek verreden worden aan de Leem-

Inwoners van Wilp-Achterhoek konden een gratis ijsje halen.

ZWARTE REE OP DE VELUWE
 

VOORST.- Afgelopen zaterdag keek Jen-
no Veldhuizen uit Gieteloo even op. Hij 
kreeg een zwarte Ree
voor de lens van zijn fotocamera. Een 
zwarte ree wordt niet zo heel vaak ge-
spot in Nederland. Echter, heel zeld-
zaam is het niet. Op de Veluwe zijn er 

de laatste tijd meerdere gespot. In het 
verleden werd er flink gejaagd op een 
zwarte ree, deze werd dan als trofee 
opgehangen in de woonkamer. Oor-
spronkelijk komt de zwarte Ree voor in 
een natuurgebied rondom Münster in 
Duitsland.

steeg. Ook het jaarlijkse Dorpsfeest kon 
helaas niet doorgaan. Om het voorjaar toch 
niet allemaal zonder festiviteiten stilletjes 
voorbij te laten gaan besloten de verenigin-
gen om de handen in een te slaan en geza-
menlijk toch iets voor het dorp op poten te 
zetten. Na overleg tussen de besturen werd 
besloten om de inwoners van het dorp te 

trakteren op een ijsje,  gratis beschikbaar 
gesteld door de verenigingen. Met ijs van 
de ijsboerderij Oans uit Holten werden de 
inwoners van het dorp getrakteerd.  Stich-
ting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek en C.V. 
De Lollebroek wenst u allen een goede ge-
zondheid en hopen komend jaar u weer te 
mogen begroeten tijdens de evenementen. 

mailto:a.zuidema@hotmail.nl
mailto:a.zuidema@hotmail.nl


WIJ FELICITEREN 
ONZE GESLAAGDEN!

Twello

Lars van Achten
Jeppe Aten
Brian van Beek
Noor van den Beld
Cyril Berris
Nick Boerkamp
Stijn Boerkamp
Douwe Boerman
Demi Bonhof
Jochem Boveree
Joost Boveree

Mara Brasser
Chiel van den Brink
Thijs Brouwer
Julia Bruinink
Nick Burgwal
Loes Busser
Dave Castelijns
Jim Elizen
Zaza Erpenbeek de Wolff
Tom Gehrels 
Daniek Hettema

Bram van Houten
Sven Jansen
Wessel Journée
Ties Ketelaar
Gerben Koolman
Roos Korten
Brandon Lagerweij
Jaël Lammertink
Yasemin Lokate
Julia van Malkenhorst
Sil Meijer

Bram Mulder
Kay Pieters
Jorien van Rees
Davy Rijker
Sam Roeterd
Kristel van Schaik
Isabella Spada
Aimée Span
Nikolaj Stevens
Mats Tempelman
Djesaja Tuankotta

Zoë Veldwijk
Dani Verheul
Sven Vorselman
Thimo te Wechel
Rens Weghorst
Bas van der Werf
Rens Wonink
Cas Yntema
Sven van Zuijlen

En nog 19 geslaagden waarvan wij geen toestemming hebben gekregen de namen te publiceren i.v.m. de nieuwe privacy-wetgeving.

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

LUNCHEN, SPELEN, VERGADEREN, 
DINEREN, BORRELEN ÉN BOWLEN, 
HET KAN ALLEMAAL!

Zien we
 je snel?
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Toe aan ècht iets 
moois in huis? 

Laat u verrassen 
in onze winkel 

van 600 m2

Rijksstraatweg 167, 7391 ML Twello
Tel. 0571-273951 | MELENHORST.NL

Ook het adres voor reparatie 
of restauratie van uw klok!

Sluit jij je bij ons aan?
vandalen-installatie.nl/vacatures

FRANCIEN NIJHUIS MET PENSIOEN

DEVENTER-TWELLO.- Francien Nijhuis 
neemt vandaag afscheid van de leerlin-
gen, ouders en collega’s van Montesso-
rischool De Ontdekking op de Vijfhoek in 
Deventer. Francien was vanaf het begin 

werkzaam op deze school, dat in 1987 
van start ging aan de Bosanemoon. 
Daarna ging de school naar de Gilden-
burg en in 1992 werd er een nieuwe 
school gebouwd aan de Eekhoorn en 
kreeg het de naam l’Ambiente. Door de 
groei van de school gingen er in 2000 
vier groepen naar het Andriessenplein 
en in 2014 werd het een zelfstandige 
school onder de naam De Ontdekking. 
In de beginperiode was Francien Reme-
dial Teacher, later werd ze Intern Be-
geleider. Haar hart ligt bij kinderen die 
extra zorg nodig hebben. Ze heeft 40 
jaar in het onderwijs gewerkt. Na haar 
pensioen gaat Francien genieten van 
onder andere haar huisje in Frankrijk. 
Op school kreeg ze daarom een Franse 
lunch aangeboden en hadden alle groe-
pen een voorstelling voorbereid rond 
het thema Frankrijk. De feestelijke dag 
werd afgesloten met een receptie voor 
ouders en genodigden (in groepjes en 
op afstand) en een etentje met het team.

VOORSTER HERINNERINGEN 
OP FACEBOOK SUCCESVOL

VOORST.- Het is leuk om de Voor-
ster geschiedenis in te duiken aan de 
hand van foto`s en verhalen. Herin-
neringen ophalen via de Facebook-
pagina Voorster Herinneringen.  Sinds 
de start  van deze pagina,  op 1 maart 
van dit jaar,  hebben inmiddels ruim 
3500 mensen de site gevonden en 

zich aangemeld als lid. Dagelijks ko-
men er nieuwe leden bij en delen ze 
hun eigen Voorster Herinneringen in 
woorden en beelden. Zo is er al een 
rijkelijk fotoarchief ontstaan. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom om zich 
aan te melden en ook foto`s te bekij-
ken en te delen. 

Screenshot van Voorster Herinneringen

WILLEM WAANDERS WERKDAG WORPPLANTSOEN

DE WORP.- Op zaterdag 11 juli wordt 
vanaf 9.30 uur de Willem Waanders 
Werkdag gehouden. Evenals vorige ja-
ren worden op die dag de handen uit 
de mouwen gestoken om het Worp-

plantsoen weer schoon te poetsen. Het 
parkmeubilair krijgt een grote beurt, 
zwerfvuil wordt verwijderd en het 
plantsoen wordt waar nodig opgeknapt 
zodat alles er weer fantastisch uit ziet.  

Worpbewoner Willem Waanders heeft 
in 2014 een legaat geschonken voor 
het verfraaien van het Worpplantsoen. 
Als eerste werd besloten ieder voorjaar 
een grote schoonmaak en herstelbeurt 
te organiseren als een hommage aan 
Willem Waanders. De werkzaamheden 
zijn niet in plaats van het reguliere on-
derhoud van het plantsoen maar zijn 
aanvullend. Iedereen die zich bij het 
Worpplantsoen betrokken voelt wordt 
uitgenodigd om mee te werken. Ook al 
is het maar voor een uurtje.  

De organisatie van de werkdag is in 
handen van de stichting WIJD. De stich-
ting zorgt dat er een werklijst ligt en 
dat benodigde middelen aanwezig zijn 
(gereedschap, schoonmaakmiddelen 
e.d.).  Ook wordt gezorgd voor de in-
nerlijke mens zoals koffie, thee en een 
versnapering. Wie wil meehelpen kan 
zich aanmelden via:  werkdag@stich-
tingwijd.nl 
Voor meer informatie zie de website 
www.waandersworpplantsoen.nl en 
www.stichtingwijd.nl 

Het parkmeubilair krijgt weer een flinke poetsbeurt.

FOTO VAN DE WORP & MOCHA-
MENTHA SLUIT HAAR DEUREN
TWELLO.-  Per 1 augustus 2020 sluiten wij, Erik-jan en Renate van de Worp 
onze winkel Foto van de Worp & Mocha-Mentha aan de Stationsstraat 7 in 
Twello.  Na 30 jaar fotohandel en 10 jaar Mocha&Mentha zijn we toe aan een 
nieuwe uitdaging. Met heel veel plezier hebben wij in onze mooie winkel ge-
werkt en het persoonlijk contact met de klanten zullen wij het meeste gaan 
missen, daar bewaren wij mooie herinneringen aan.  Wij willen onze  klanten 
hartelijk  bedanken voor alle jaren van vertrouwen en klandizie.
Belangrijk om te vermelden is dat alleen de winkel aan de stationsstraat stopt, 
voor fotografie kunt u nog gewoon terecht bij Evert van de Worp fotografen 
www.evertvandeworp.nl
Wij zijn erg blij te mogen vermelden dat u per 3 augustus voor pasfoto’s, foto-
service en fotolijsten terecht kunt bij Primera Oonk.
Klanten die met onze FotoApp werken kunnen deze blijven gebruiken.
De komende maand staat in het teken van de opheffingsuitverkoop en wij ge-
ven daarbij  minimaal 50% korting op het gehele assortiment! Op=op!

http://www.waandersworpplantsoen.nl
http://www.stichtingwijd.nl
http://www.evertvandeworp.nl


1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

U kunt uw puntje opgeven door de bon 
in te vullen. Tussen de woorden steeds 
een hokje openlaten en per leesteken 

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
Of invullen via www.voorsternieuws.nl 

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

  - Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

  - Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

  - Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Bestel online www.limburgiavlaai.nl of bel 0571-280045, Dagelijks geopend 8.30 - 16.30 uur

DE ECHTE VLAAI KOOP JE BIJ LIMBURGIA TWELLO

ANS PELGRIM 80 JAAR! Lieve 
mam, van harte gefeliciteerd. 

Heel veel liefs van  
Sander en Wencke. 

Last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd.  

06-13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 
het bij u halen. Eventueel tegen 

kleine vergoeding.  
Tel 06-14101933

Bert Peters Bouw- en Tim-
merbedrijf. Alle bouwwerk-

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 
Tuinhuizen en schuren.  

06-23592164/0575-502635 
www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. €90,00 
steunzolen volwassenen 

v.a.€147,50 sportzolen v.a. 
€147,50. Bel voor een afspraak 

of vrijblijvend advies  
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nl

Hondentrimsalon Miranda: Bel 
voor afspraak (0571) 26 24 12 / 

06 52 02 45 53 Wilp.

ANS PELGRIM 80 JAAR! Lieve 
mam, van harte gefeliciteerd. 
Heel veel liefs van Sander en 

Wencke.

Edelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

Vakkundige vloerenlegger 
heeft tijd over tegen betaal-

bare prijs laminaat PVC, Parket 
en Vinyl 06-86338107

De schilder bied zich aan voor 
buiten en binnen schilderwerk 

tegen betaalbare prijs  
06-86338107

ANS PELGRIM 80 JAAR! Lieve 
mam, van harte gefeliciteerd. 
Heel veel liefs van Sander en 

Wencke.

Frites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & Rauwkost
+++++

Salades Inclusief stokbrood & kruidenboterSalades Inclusief stokbrood & kruidenboterSalades Inclusief stokbrood & kruidenboterSalades Inclusief stokbrood & kruidenboterSalades Inclusief stokbrood & kruidenboter
++

FISH & CHIPSFISH & CHIPSFISH & CHIPSFISH & CHIPSFISH & CHIPSFISH & CHIPSFISH & CHIPS

CATERINGCATERINGCATERINGCATERINGCATERINGCATERINGCATERING

1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM

€ 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 

VANAF

+++

VANAFVANAFVANAF

€ 13,50 P.P. € 13,50 P.P. € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 P.P.P.P.P.P.

2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM

€ 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 

Gratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgd+++ Gratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgdGratis thuisbezorgd

Stationsstraat 31
7391 EH Twello
(0571)  27 18 51
info@korderijnk.nl
www.korderijnk.nl

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797
mail: info@vanheesversmarkt.nl

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Wilde perziken 2.49

1.99Tros tomaten

1.19

2.49

1.99
3.49

kilo

2 kilo

2.5 kilo

500 gram

500 gram

2 dozen

Vers uit eigen snijkeuken!

Nieuwe oogst aardappelen

Aardbeien

Vers uit eigen snijkeuken!
Gesneden spitskool

Bildtstar of frieslander

klasse 1 op = op

Loopt u ook met ons mee?
In de derde week van september vragen we twee uur van 
uw tijd. Kleine moeite, groot verschil. 
Helpt u ook mee? Meld u aan via nierstichting.nl/2uur
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Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Aanleveren redactie
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Twello
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
Tel. (0571) 27 32 07
adri.alburg@gmail.com

Bussloo-Posterenk
Wilp/Wilp-Achterhoek
De Hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

Voorst
Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
7383 XH  Voorst
Tel. (0575) 50 21 04
gerrie.voorsternieuws@gmail.com

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

FASE 2 BOUW OP BUSSLOO BEGONNEN
MULTI-ACTIVITEITENCENTRUM PITCH&PUTT BUSSLOO 
BREIDT UIT; MEER RUIMTE EN ACTIVITEITEN

BUSSLOO.-  Een stralende dag, 25 juni 2020, zowel letterlijk als figuurlijk 
op Bussloo bij het Multi-activiteitencentrum vandaag. De aanbouw gaat na 
het leggen van een stevige fundering en enkele corona-gerelateerde vertra-
gingen de lucht in. Naar verwachting in september dit jaar opent het activi-
teitencentrum het nieuwe gedeelte met daarin Glowgolf Het Wilde Westen.

Glowgolf
Er zal vanwege de prefab-bouwpanelen 
in een mum van tijd een serre over de 
gehele lengte van het pand gerealiseerd 
zijn, met hierop een bovenverdieping. 
Hier zal het spectaculaire Glowgolf Het 
Wilde Westen openen. Een glow-in-the-
dark-minigolf variant vol blacklight en 
special effects uitgevoerd in Western 
thema. 

Coronaproof
De bouw brengt naast ruimte voor leuke 
nieuwe activiteiten nog meer voorde-
len met zich mee. Door de verdriedub-
beling in ruimte is er alle mogelijkheid 

om ‘coronaproof’ uitjes te organiseren 
voor alle soorten groepen. Ook zullen 
bepaalde delen van de locatie exclusief 
aangeboden kunnen worden aan groe-
pen.

Tijdens de verbouwing 
geopend
Tijdens de verbouwing is de locatie ge-
woon geopend. De actuele openings-
tijden en nieuws over eventuele aan-
passingen vanwege het coronavirus in 
het aanbod van de meer dan 20 in- en 
outdoor activiteiten kunnen worden 
gevonden op www.pitchputtbussloo.nl 
. Voor grotere groepen is het aan te ra-

den tijdig te reserveren in verband met 
de grote toestroom aanvragen vanwege 
de versoepelingen vanuit de overheid.

Over Multi-
activiteitencentrum 
Pitch&Putt Bussloo
Centraal gelegen in de stedendriehoek 
Apeldoorn, Deventer, Zutphen ligt het 
multi-activiteitencentrum, welke in 2005 
begon met een 27 holes Pitch&Putt Golf-
baan. Inmiddels is de locatie aan het 
mooie meer van Bussloo uitgegroeid tot 
een Multi-activiteitencentrum met zo’n 
30 medewerkers en een aanbod van 
meer dan 20 verschillende in- en out-
door activiteiten zoals Escape Rooms, 
Lasergame, Elektrische Step Tours en di-
verse golfvarianten. De ruim opgezette 
locatie midden in de natuur is een zeer 
gewilde (feest)locatie voor zowel kleine 
als grote groepen.

FIETSROUTE EN WANDELEXPOSITIE OP TWEE 
EEUWEN OUDE LANDGOED BEEKZICHT

VOORST.- Het 200-jarig bestaan van 
landgoed Beekzicht zou begin juni uit-
gebreid gevierd worden. Helaas was 
dat onmogelijk vanwege de Covid-
19-maatregelen. Een wandelexpositie in 
het bospark over het heden en verleden 
van Beekzicht en een fietsroute langs de 
mooiste delen van het landgoed  maak-
ten ook deel uit van dat feestweekend. 

De feestelijkheden zijn opgeschort, 
maar wandel- en fietsroute komen van-
af 15 juli 2020 beschikbaar. Op de web-
site www.landgoedbeekzicht.nl kunt u 
de adressen vinden.

Toegankelijk
Beekzicht is altijd toegankelijk geweest 
voor wandelaars en fietsers, met name 

de Voorster gemeenschap was en is 
altijd welkom. Naast de ommetjes van 
de dorpsbewoners, zijn er veel routes 
die het landgoed aandoen. Daarnaast 
wordt Beekzicht ook doorkruist door 
twee landelijke routes het Marskramer-
pad en het Hanzestedenpad. Ook het 
fietsknooppuntennetwerk kruist het 
landgoed op de Voorsterklei en in het 
Appense bos. In 2004 is het kerkpad 
nabij de kerk van Voorst geopend. Dat 
loopt gedeeltelijk over de grond van 
landgoed Beekzicht.

Vrijwilligers
Sinds een paar jaar is er een grote 
groep vrijwilligers actief met bos- en 
parkonderhoud en werkzaamheden in 
de moes- en siertuin. Het beheer van 
landgoed Beekzicht kan niet zonder die 
vrijwilligers. Zij ondersteunen de be-
heerder en de tuinman bij allerhande 
onderhoudsklussen. Iedereen kan vrij-
williger worden: jong en oud, man en 
vrouw, werkend en niet werkend. Het 
vrijwilligerswerk is leuk om te doen, 
want je werkt met handgereedschap en 
bent de hele dag buiten in een afwisse-
lend terrein. Je bent in goed gezelschap 
en in een prachtige omgeving!

DE GEUR VAN DE EERST REGEN 
NA EEN DROGE PERIODE

Petrichor
Hoe ontstaat de geur van regen? Wanneer het dagenlang droog is geweest en na 
een lange tijd de eerste regendruppels weer vallen wordt de lucht vaak vervuld 
met een aardse geur. De geur wordt door de meeste mensen als zeer prettig 
ervaren en ontstaat als regendruppels op zeer droge grond vallen. De geur heet 
met een duur woord Petrichor een term die uit het Oudgrieks komt. Petra bete-
kent steen en Ichor is een aanduiding voor het bloed dat door de aderen van de 
goden stroomde.

Aërosolen
Wanneer druppels op zeer droge grond vallen vangen ze als het ware een lucht-
belletje dat onder de druppel komt. Deze luchtbel wil weer omhoog net zoals 
luchtbellen in een zwembad. Op die manier barsten allemaal kleine luchtbelle-
tjes door de bovenkant van de druppel heen. De luchtbelletjes trekken een wa-
terspoortje mee en bevatten ook bacteriën, miniscule planten- en dierenresten 
die op de grond lagen. Vervolgens drijven deze aërosolen door de lucht. Al deze 
elementjes waar de aërosol uit is opgebouwd hebben hun eigen geur. Samen 
vormen zij een melange van geuren die wij als de geur van regen ervaren. Als 
het hard regent zal de geur veel minder sterk zijn of zelfs helemaal niet te ruiken 
zijn. Er vallen dan zoveel druppels dat de aërosolen geen kans krijgen om te zwe-
ven en direct op de grond worden gedrukt.
Normaal zomerweer na de hitte.
Even wat normaler zomerweer na de hitte van afg week.
Zo hebben we deze week een afwisseling van zon en wolken en ene enkele bui.
Donderdag zon en een bui bij 21 graden.
Vrijdag komt het kwik iets hoger uit dan 22 graden met ook dan de zon er goed 
bij maar een bui is ook mogenlijk.
Het weekend geen onaardig weer, zaterdag 23 graden met wel een aantal wol-
ken maar ook een goedlachse zon.
Zondag zeker meer zon dan de zaterdag en 23 graden.

Mark Wolvenne
Twello

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91

http://www.pitchputtbussloo.nl
http://www.landgoedbeekzicht.nl


voorstwijzer
Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad 
maandag 6 juli 19.30 uur
Let op: tijdelijk alleen digitaal! 

U kunt de raadsvergadering live in beeld en geluid op voorst.raadsinformatie.nl 
volgen. Klik in de kalender op de raadsvergadering van 6 juli 2020 en daarna op 
de knop ‘Live’. 

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn.  In deze vergadering wordt gespro-
ken over: 
■ Bestemmingsplan Lage Kamp 5, 11, 13 en 17, Kolkweg 19B en Dorpsstraat 36, 

Terwolde [besluit]
■ Eerste wijziging van de Legesverordening Voorst 2020 [besluit]
■ Verantwoording fractiebijdragen 2019 [besluit]
■ Controleprotocol en normenkader 2020 [besluit]
■ Verslag ronde-tafelgesprekken 29 juni 2020 [besluit]
■ Bestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo [finaal debat]
■ Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 [finaal debat]
■ Aankoop Kruisvoorderweg 9 in Twello [finaal debat; voorhangprocedure]
■ Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap [voorhangprocedure; finaal 

debat]
■ Vierde monitor Voorst onder de Loep [finaal debat]
■ Financiële regeling duurzaamheid [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk 
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwer-
pen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt 
gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt 
u de ronde-tafelgesprek ken gebruiken. Deze worden meestal twee weken voor de 
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op 
voorst.nl bij de vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek Portaal 
Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus is het alleen mogelijk om 
telefonisch of per e-mail contact op te nemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal, de ‘Tijdelijke wet digitale beraad-
slaging en besluitvorming’ maakt dit mogelijk. Deze vergadering kunt u live volgen 
in beeld en geluid op voorst.raadsinformatie.nl, klik in de kalender op de datum 
en daarna op de knop ‘Live’. Houd voorst.nl in de gaten voor actuele informatie.

maandag 6 juli 19.30 uur  raadsvergadering
maandag 7 september 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
maandag 21 september 19.30 uur raadsvergadering

De raadsfracties
Contactgegevens: voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling:
■ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl  / 
 06-55 53 21 13
■ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 

06-22 37 82 24
■ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / 
 06-53 87 71 61
■ Veronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, via v.groothuis@voorst.nl  / 

06-15 49 44 90
■ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl 
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
■ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  via m.suelmann@voorst.nl / 

06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer infor-
matie over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl dan ontvangt u bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken 
en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 
0571-27 92 17 of de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

Wegafsluiting spoorwegovergangen Klarenbeek 

We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Telefonisch zijn we gewoon be-
reikbaar. Bel ons eerst als u 
langs wilt komen, zodat we een 
afspraak kunnen maken. Zonder 
afspraak naar het gemeentehuis 
gaan heeft geen zin. De mede-
werkers mogen u dan niet helpen. 

Regel het online op 
voorst.nl
Veel producten kunt u online 

op voorst.nl regelen. Verloopt 
uw product binnen twee weken? 
Of is het absoluut noodzakelijk 
dat u in persoon langskomt 
om een product aan te vragen? 
Maak dan eerst telefonisch een 
afspraak met ons. We maken 
dan ook meteen een afspraak 
met u voor het ophalen van het 
document. 

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
De frontoffice in het Kulturhus 
is nu gesloten. De collega’s van 
het Maatschappelijk Netwerk 

Voorst (MNVoorst) en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
werken sinds 23 maart vanuit 
het gemeentehuis aan de Hiet-
weideweg 20. Zo houden we één 
locatie draaiend en houden we 
onze dienstverlening op peil. 
Heeft u een vraag aan de ge-
meente, het CJG of het MNV? Bel 
dan met een van onze nummers. 
Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice 
MNV: 0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffice 
CJG: 0571 74 51 50  ■

In de nacht van donderdag 16 
juli op vrijdag 17 juli 2020 zijn 
de spoorwegovergangen in de 
Landweg en de Oudhuizerstraat 
in Klarenbeek van 0.15 uur tot 
05.30 uur afgesloten voor alle 
verkeer. Stukton gaat in opdracht 
van ProRail B.V. onderhouds-
werkzaamheden uitvoeren aan 
beide spoorwegovergangen. 

Omleiding
Het doorgaande verkeer op de 
Landweg en de Oudhuizer-

straat wordt omgeleid via de 
Watergatstraat, Lange Klaren-
beeksweg, Hooistraat, Enkweg, 
Gravenstraat, Polveensweg, en 
Kopermolenweg. 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de 
hoogte gehouden worden over de 
werkzaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/
check-het-spoorwerk-in-uw-
buurt kunt u zich hiervoor aan-
melden.  ■
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Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

Op 12 juni is er voor het eerst sinds de invoering van de corona-
maatregelen weer grof vuil opgehaald. Er was grote belangstelling 
voor deze eerste grof vuilinzameling na de tijdelijke stop, ruim 70 
aanmeldingen. De inzameling is uitgevoerd door Circulus-Berkel. 

Vrijdag 3 juli weer grof vuil en grof groen inzameling
Op vrijdag 3 juli is er weer een grof vuil en grof groen inzameling 
in de gemeente Voorst. En daarna weer elke vier weken. 

Aanmelden
Wilt u dat het grof vuil of grof groen bij u opgehaald wordt? Meldt 
u dan uiterlijk 2 juli om 9.30 uur aan. Kijk op voorst.nl en zoek 
op ‘grof vuil’. Het is eventueel ook mogelijk om uw aanmelding 
persoonlijk, na telefonische afspraak, bij de gemeentebalie te doen 
en te betalen. Maak hiervoor wel eerst een telefonische afspraak. 
Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen. De kosten 
voor grof vuil zijn € 15 per m3. De kosten voor grof groen zijn € 
12,50 per m3.

Andere mogelijkheden
Herbruikbare spullen kunt u gratis laten ophalen door De Kringloop 
Twello (0571-26 01 83). Ook matrassen zonder vlekken. In de af-
gelopen periode was De Kringloop extra kritisch in het accepteren 
van spullen. Dit was noodzakelijk vanwege het grote aanbod en de 
geringe verkoop. Ondertussen is alles weer wat meer als vanouds.
Alle apparaten met een stekker (zowel werkend als defect) worden 
gratis opgehaald door De Kringloop. . 
U kunt afval ook zelf wegbrengen naar een van de recyclepleinen 
van Circulus Berkel. U heeft hiervoor geen milieupas nodig. Wel 
kan om uw legitimatie worden gevraagd. Sommige afvalstromen 
zijn gratis: bijvoorbeeld hard plastic (zoals tuinstoelen), metaal, 
piepschuim en elektrische apparaten. Kijk op: circulus-berkel.nl/
voorst/afvalstromen/.

Meer info: voorst.nl/afval-duurzaamheid-milieu/afval/grofvuil-
en-grofgroen  ■

afvalinformatie Gemeente Voorst maakt vervolgafspraken met Tribuut 

De gemeente Voorst maakt met 
Tribuut vervolgafspraken over het 
weer opstarten van het versturen 
van aanslagen gemeentelijke be-
lastingen aan ondernemers en 
aan niet natuurlijke personen (zo-
als organisaties en verenigingen). 
Als gevolg van de uitbraak van 
de coronacrisis zijn de afgelopen 
drie maanden de gemeentelijke 
belastingen aan ondernemers en 
andere niet natuurlijke personen 
opgeschort. Omdat die termijn 
ten einde loopt, zijn vervolgaf-
spraken nodig.
 
Uitstel
Tribuut voert voor onder andere 
de gemeente Voorst de heffing en 
invordering van gemeentebelas-
tingen uit. Omdat er nu wat meer 
duidelijkheid is over de impact en 

de gevolgen van de crisis heeft het 
college van Burgemeester en Wet-
houders besloten om Tribuut te 
vragen de aanslagoplegging van 
de gecombineerde belastingen 
aan onder andere de onderne-
mers te hervatten. Ondernemers 
maar ook andere belastingschul-
digen die nog steeds niet aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen 
voldoen, kunnen echter nog altijd 
bij Tribuut een verzoek indienen 
tot uitstel van betalingen. Tribuut 
verleend ruimhartig uitstel van 
betaling, maar gaat wel met u in 
overleg om een betalingsregeling 
af te spreken.

Marktgeld
Het college heeft ook besloten 
dat het opleggen van de lege-
saanslagen, bijvoorbeeld voor 

de diverse vergunningen, vanaf 
30 juni wordt hervat. Ook wordt 
vanaf die datum weer gestart met 
de aanslagoplegging Marktgeld. 
Tot slot heeft het college besloten 
om eind augustus de aanslagen 
toeristenbelasting te laten verstu-
ren door Tribuut. Over de aansla-
gen reclamebelastingen heeft het 
college nu geen nadere afspraken 
gemaakt. Voor die aanslagen blijft 
gelden dat ze eind oktober wor-
den verstuurd.  ■

Gratis webinar over zonnepanelen op bedrijfsdaken

Op 6 juli verzorgt de Taskforce 
Zonne-energie een gratis webi-
nar over zonnepanelen op be-
drijfsdaken en hoe de SDE++ 
subsidie daarbij kan helpen. 
Bedrijven en instellingen kun-
nen de subsidie aanvragen van 
29 september tot en met 22 ok-
tober. In totaal is er €5 miljard 
beschikbaar.

SDE++ subsidie
De SDE++ subsidie is de opvol-
ger van de oude SDE+ subsidie. 
Bedrijven en instellingen die wil-
len investeren in CO2 reduceren-
de technieken of hernieuwbare-
energieproductie, waaronder 
zonne-energie, kunnen in aan-
merking komen voor de subsidie.

Gratis webinar
Met het webinar wil de Taskforce 
bedrijven en instellingen helpen 
om de eerste stap te maken. 
“Zonnepanelen zijn nog steeds 

een goede manier om het be-
drijfspand te verduurzamen en 
je bespaart direct op de energie-
rekening”, aldus Anne ten Brum-
melhuis van de Taskforce Zonne-
energie. “Met regelingen zoals de 
SDE++ subsidie wordt dit ook 
nog eens heel gunstig gemaakt. 
In het webinar leggen we uit wat 
de eerste stappen zijn om aan de 
slag te gaan met zonne-energie 
en hoe de SDE++ subsidie daar-
bij kan helpen”. Aanmelden kan 
via: www.zon.odveluweijssel.nl/
sde-subsidie/

Klimaatdoelen
Niet alle systemen voor duurza-
me energie zijn al rendabel. Om 
de CO2 uitstoot te verminderen 
en de klimaatdoelen van 2030 
te halen, wil de overheid juist 
het gebruik van deze technieken 
stimuleren. Daarom is de SDE++ 
regeling in het leven geroepen.
Volgens de Taskforce Zonne-

energie is het om de klimaat-
doelen te halen belangrijk dat 
ook grote daken waar mogelijk 
worden voorzien van zonnepa-
nelen. “Er zijn nog steeds veel 
grote daken onbenut. Als Task-
force Zonne-energie helpen we 
bedrijven en instellingen graag 
om in beeld te brengen wat mo-
gelijk is. Zeker in tijd van corona 
vinden we het belangrijk om te 
ontzorgen”.

Nadruk op CO2 reductie
Het grootste verschil in de nieu-
we regeling is de toevoeging van 
CO2-reducerende technologie-
en. Vanaf het najaar van 2020 
worden onder andere aquather-
mie, geothermie en warmtepom-
pen toegevoegd aan de lijst met 
technieken waarvoor subsidie 
ontvangen kan worden. Minis-
ter Wiebes van economische za-
ken en klimaat sluit niet uit dat 
deze lijst in de toekomst verder 
wordt uitgebreid met nieuwe 
technieken.

Taskforce Zonne-energie
De Taskforce Zonne-energie 
van de Omgevingsdienst Velu-
we IJssel is een initiatief van de 
gemeenten Apeldoorn, Epe en 
Voorst. De gemeenten willen 
duurzame energie stimuleren. 
Via de Taskforce Zonne-energie 
kunnen bedrijven en instellingen 
kosteloos advies ontvangen bij 
zonne-energieprojecten.  ■

In de zomervakantie naar het buitenland 

Gaat u komende zomervakantie 
naar het buitenland? Check dan 
de geldigheid van uw reisdocu-
menten. Binnen Europa is een 
geldige identiteitskaart meestal 
voldoende. Buiten Europa heeft 
u een paspoort nodig. 

Maak telefonisch een af-
spraak voor uw aanvraag
Om u in de gelegenheid te 
stellen uw reisdocument aan 
te vragen hebben wij tijdelijk 
onze openingstijden verruimd. 
U kunt nu ook een telefonische 
afspraak maken om op woens-
dag 24 juni, 1 juli, 8 juli en 15 

juli tussen 14.00 en 16.30 een 
paspoort of identiteitskaart aan 
te vragen. Let wel: dit is alleen 
mogelijk als u vooraf hiervoor 
een telefonische afspraak heeft 
gemaakt. Bel voor het plannen 
van uw afspraak 
0571- 27 99 11.

Meer informatie
Op voorst.nl staat onder ‘Pas-
poort en ID’ meer informatie 
over wat u nodig heeft bij de 
aanvraag van een reisdocument. 
Zoals de eisen voor de pasfoto 
en de toestemmingsverklaring 
reisdocument voor kinderen.  ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij 
al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 22 juni 2020 tot en met vrijdag 
26 juni 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 27: 01-07-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? In 
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-

dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt: 
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-
gelijk op overheid.nl en in de app 

van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice of de app downloaden. Met en-
kele stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, provincies en waterschappen 
via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 
ontvangen. Daarbij is het ook mo-

gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-
ties binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behandelen 
wij bouwplannen zoveel mogelijk di-
gitaal. De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplannen) 
maken wij bekend op voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebbende 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Blankematerweg 2 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

15-06-20
Z-20-05632_2020-38147

Bruggekampsweg 1 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
16-06-20

Z-20-05703_2020-38153

Hengelderweg 6 in Voorst Open Veld Dagen voor genodigden van 14 september 
2020 t/m 30 september 2020

Melding ontvangen BW-2020-0100

Molenallee 50 in Wilp (start/eindpunt) Truckersdag op 26 september 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0033
Polveensweg 13 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

15-06-20
Z-20-05591_2020-38150

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Rijksstraatweg 182 in Voorst Vestiging schildersbedrijf Ontwerp NL.IMRO.0285.2108-OW00 
Omgevingsvergunning
Bandijk 27A in Terwolde Bouwen recreatiewoning Vergunning verleend SXO-2020-0232
Bonenakker 53 in Twello Bouwen prieel Aanvraag buiten behandeling SXO-2020-0268
Boszegge 13 in Twello Bouwen garage met carport Vergunning verleend SXO-2020-0258
Dernhorstlaan 36 in Twello Bouwen tuinhuis Vergunning verleend SXO-2020-0242
Fluitenkruid 22 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0261
H.W. Iordensweg 17 in Twello Bouwen installatieruimte/ ijskelder Aanvraag ontvangen SXO-2020-0389
Helena H. Wilkensstraat 42 in Voorst Bouwen carport Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0249
Hessenlaan 13, 15, 17, 19 en Uiverstraat 8, 
10, 12, 14 in Teuge

Bouwen 8 woningen Vergunning verleend SXO-2020-0206

Middendijk 73 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2020-0197
Nieuweweg 4 in Wilp Verleggen inrit Vergunning verleend SXO-2020-0333
Oude Rijksstraatweg 55 in Twello Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0394
Parkelerweg 26 in Twello Plaatsen schutting (wijzigingsaanvraag op SXO-2018-

0706)
Vergunning verleend SXO-2020-0385

Plan de Schaker (kad. VOO S 1028 t/m 1031 
en TLO B 9598 t/m 9617) Twello

Bouwen 24 koopwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0391

Rijksstraatweg 42 in Twello Vervangen raam en deuren Vergunning verleend SXO-2020-0260
Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging (wijzigingsaanvraag op SXO-

2019-0701)
Vergunning verleend SXO-2020-0269

Veluwsedijk 37 in Nijbroek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0392
Vermeersweg 50 in Twello Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0395
Wilpsedijk 6 in Wilp Verduurzamen en renoveren woning Vergunning verleend SXO-2020-0162
Sloopmelding
Molenallee 23 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen opstallen Melding ontvangen SXO-2020-0363
Oude Deventerweg 2 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0387
Oude Rijksstraatweg 55 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0393
Rijksstraatweg 84 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0396
Winterakoniet 32 in Twello Verwijderen asbesthoudende bloembakken Melding ontvangen SXO-2020-0390
Verkeersbesluit
Raccordement (deel van) in Twello Instellen erf Besluit genomen Z-20-06292_2020-38126

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

De Frontoffice MNVoorst en CJG Voorst, 
tijdelijk in het gemeentehuis 
(Hietweideweg 20, Twello), 
is alleen op afspraak geopend.

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11
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TWELLO.- De zomer is in aantocht en 
dat was de afgelopen week al te mer-
ken! Op het groenste terras van Twello 
is het bij warm en zonnig weer goed 
toeven tussen de annabelle hortensias. 
Ondanks de anderhalve-meter-maatre-
gelen die moesten worden genomen, is 
het er sfeervol en aangenaam. Afhan-
kelijk van de weersomstandigheden 
is het terras geopend voor koffie, bor-
rel, lunch en diner. In een ontspannen 
sfeer genieten van een frisse salade of 
onze heerlijke Fish & Chips. Ook binnen 
in onze brasserie en restaurant kunt 
terecht voor een heerlijk diner: 3 gan-
gen voor 32,50 volgens de regelmatig 
wisselende kaart, die u terug vindt op 
www.korderijnk.nl. Om zeker te zijn van 
een tafel is reserveren aan te raden. 
We hebben inmiddels al weer veel gas-
ten mogen begroeten, en het was fijn 
om te merken dat iedereen tevreden en 
positief was over onze huidige werkwij-
ze. Er zijn zelfs alweer een paar feestjes 
gevierd! Want ook dat was weer moge-
lijk in juni, tot maximaal 30 personen. 
Nu vanaf 1 juli de nodige versoepelingen 
zijn doorgevoerd kunnen wij groepen 
ontvangen tot 100 personen. Alles met 
inachtneming van de 1½ meter regel. 
Ronde tafels die voorheen tot 8 perso-

nen werden gebruikt blijken nu perfect 
inzetbaar voor 4 personen. Iets minder 
gasten aan een tafel echter niets min-
der gezellig! Dus heeft u iets te vieren, 
en zin in een feestje waarbij u alles met 
een gerust gevoel aan ons uit handen 
kunt geven? Informeert u dan eens naar 
onze verschillende zalen en arrange-
menten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld 
uw zakelijke bijeenkomst, presentatie of 
vergadering. Van lunch of diner, koffie-
tafel of high tea, buffet of barbecue, het 
behoort allemaal tot de mogelijkheden. 
En wilt u liever thuis blijven, maar 
heeft u geen zin om te koken, dan kan 
er ook bij u aan huis bezorgd worden. 
Daarbij brengen wij met name onze 
royale, luxe salades onder de aan-
dacht, waarbij ruim keus is uit verschil-
lende soorten en samenstellingen. 
Ideaal bij warm weer, met heerlijk vers 
gebakken stokbrood erbij. Het is al 
mogelijk om te bestellen vanaf 2 per-
sonen, binnen de gemeente Voorst 
worden geen bezorgkosten berekend.  
Voor contact, reserveren of meer infor-
matie: tel. 0571-271851 en kijk eens op 
onze website: www.korderijnk.nl

Graag tot ziens!
Team Korderijnk

GELDERLAND: EERSTE 
STIKSTOFMAATREGELEN IN DE ZOMER
REGIO.- Gelderland wil zo snel mogelijk beginnen met de 1e stikstofmaat-
regelen. In de zomer van 2020 starten keukentafelgespreken om te komen 
tot verduurzaming van de kalversector. Ook begint een proef met het me-
ten van stikstofuitstoot per bedrijf, met behulp van sensoren van onder-
zoeksinstituut OnePlanet. Daarnaast heeft de provincie samen met Gel-
derse sectoren, waterschappen, en regio’s gewerkt aan een inventarisatie 
van mogelijke maatregelen om de stikstofproblematiek in Gelderland aan 
te pakken. 

40 miljoen
Gedeputeerde Staten (GS) van Gel-
derland verwachten voor de stikstof-
maatregelen, die nog in 2020 worden 
uitgevoerd, bijna € 40 miljoen nodig 
te hebben. Dat geld is om verduurza-
ming te versnellen. Dat wil zeggen het 
verminderen van stikstofuitstoot en na-
tuurherstel door minder stikstofneer-
slag. “Natuurlijk hebben we nog niet alle 
antwoorden, maar daar hoeven we niet 
op wachten. Met een deel van de maat-
regelen kunnen we al beginnen. Dat is 
dankzij de inzet van onze Gelderse part-
ners”, zegt Gelders gedeputeerde Peter 
Drenth. “We werken aan een oplossing 
die ook perspectief biedt aan onze in-
woners. We willen kunnen genieten van 
de natuur en ook gewoon kunnen wo-
nen, werken en leven. Dankzij de inzet 
van al onze Gelderse partners hebben 
we een uitgebreide lijst met mogelijke 
maatregelen per gebied. We gaan alles 
op de lijst doorrekenen om te bepalen 
welke maatregelen het meeste resul-
taat opleveren. We moeten kunnen 
aantonen dat het buiten beter gaat, en 
ik ben hoopvol dat dat gaat lukken.” 

Gelderse stikstofbank
Provincie Gelderland heeft de afgelo-
pen maanden samen met de Gelderse 
sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, 
landbouw, natuur, industrie, regio’s en 
waterschappen gewerkt aan een Gel-
ders plan om de stikstofproblematiek 
aan te pakken. Daarbij is gekozen voor 
een gebiedsgerichte aanpak voor de 
Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. De 
Gelderse maatregelen zijn aanvullend 
op de landelijke maatregelen. Met de 
maatregelen werken we aan natuur-
herstel en stikstofreductie. Een deel 
van de vermindering van de stikstof-
uitstoot is om de natuur te herstellen. 
Er komt een Gelderse stikstofbank die 
ten goede komt voor maatschappelijk 
en economische ontwikkelingen in onze 
provincie. 

Verduurzaming bouw, 
binnenvaart en industrie

Gelderland steekt onder andere nu geld 
in onderzoek naar verduurzaming van 
de bouw, binnenvaart en de industrie. 
Dat gaat om ongeveer € 2,5 miljoen. 
De bouw heeft onlangs zelf de Groene 
Koers Gelderland opgesteld om stik-
stofuitstoot tijdens bouwwerkzaamhe-
den te verlagen. Onderzoek moet laten 
zien hoeveel de stikstofuitstoot omlaag 
gaat en wat er verder aan aanvullende 
maatregelen nodig is voor bouw bij na-
tuur. Bij de industrie gaat het om on-
derzoek naar het combineren van het 
verminderen van CO2 uitstoot om kli-
maatverandering tegen te gaan en het 
verminderen van stikstofuitstoot. Ook 
werkt provincie Gelderland samen met 
het Expertise en Innovatie Centrum Bin-
nenvaart om onderzoek te doen naar 
de verduurzaming van de binnenvaart. 
8 provincies hebben zich hierbij aan-
gesloten en dragen bij. Na deze zomer 
worden de 1e resultaten van het on-
derzoek verwacht. Gelderland deed in 
december al een oproep om de binnen-
vaart te verduurzamen om zo de stik-
stofuitstoot flink te verminderen. 

Toekomst voor de landbouw
GS vinden het belangrijk dat er een toe-
komst blijft voor onze Gelderse boeren. 
Gelderland wil inzetten op de ontwik-
keling van een duurzame natuurinclu-
sieve landbouw. De agrarische sector 
in Gelderland heeft daar al heel veel in 
gedaan. De provincie gaat met agrari-
sche ondernemers in gesprek over de 
toekomst van het bedrijf en de moge-
lijkheden om duurzamer te worden. 
Door COVID-19 zijn er binnen de agra-
rische sector ook een aantal bedrijven 
die in zwaar weer zitten. Het Rijk springt 
daarop in met een beëindigingsrege-
ling voor veehouderijen met productie-
rechten. Daar hoort de kalverhouderij 
niet bij. GS willen aanvullende Gelderse 
maatregelen om te zorgen voor een 
duurzaam toekomstperspectief voor 
deze sector. Ze kijken met keukentafel-
gesprekken wat de mogelijkheden zijn 
voor innovatie, het vinden van andere 
verdienmodellen, bedrijfsverplaatsing 

of eventueel bedrijfsbeëindiging. Hier-
voor is zo’n € 10 miljoen voor innovatie 
en € 20 miljoen voor verplaatsing of be-
drijfsbeëindiging nodig. 

OnePlanet
Gelderland wil ook onderzoek naar 
een slimmere en efficiëntere inzet van 
geld van het Rijk. Het Rijk presenteerde 
in april 2020 plannen voor de aanpak 
van het stikstofvraagstuk, waarvoor € 
5,9 miljard is uitgetrokken. Die aanpak 
levert nog onvoldoende op om én de 
natuur op de Veluwe te herstellen én 
maatschappelijk en economische activi-
teiten in Gelderland, en in de rest van 
Nederland die voor stikstof afhankelijk 
is van de Veluwe, mogelijk te maken. 
Met onderzoeksinstituut OnePlanet 
zetten we nieuwe meetmethoden in 
op een aantal proeflocaties bij varkens-
houderijen en papierfabrieken. Deze 
sensoren maken het mogelijk voor de 
ondernemer om op elk moment op be-
drijfsniveau de stikstofuitstoot, en de 
effecten van de maatregelen ervan te 
meten. 

Effect van maatregelen
Van alle mogelijke maatregelen wordt 
nu berekend wat ze opleveren als het 
gaat om het verminderen van stikstof-
uitstoot, het zorgen voor natuurwinst, 
en de hoeveelheid tijd en geld ervoor 
nodig is. GS willen met de Gelderse part-
ners inzetten op de maatregelen die het 
meeste effect hebben. Daarover komt 
na de zomer meer duidelijkheid. 

Extern salderen
GS hebben tegelijkertijd ook een besluit 
genomen over extern salderen (stikstof-
ruimte verkopen aan andere bedrijven) 
met agrarische bedrijven met dierrech-
ten. GS willen dat voorlopig niet toe 
laten. Gelderland ziet dat steeds meer     
initiatiefnemers, ook buiten de provin-
cie, deze stikstofruimte op de Veluwe 
willen kopen. Daarover maken GS zich 
zorgen, want dat kan leiden tot onge-
wenste leegstand, verloedering van het 
landschap, onvoldoende ontwikkelruim-
te voor de Gelderse agrarische sector 
en een oneerlijke verdeling van stikstof-
ruimte. Dit moet eerst opgelost worden. 
  
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Eva Calicher, 026 359 93 
24 of 06 52801022, 
e.calicher@gelderland.nl.
 

400 KILOMETER LANGS NAP-KUSTLIJN ALS OPROEP OM VAKER DE FIETS TE PAKKEN

CYCLING4CLIMATE IN ACTIE 
TEGEN ZEESPIEGELSTIJGING
  
VOORST.- Om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverande-
ring fietst Cycling4Climate op 22 juni voor de eerste keer de Climate Clas-
sic. Een tocht van 400 kilometer van Breda naar Groningen met onder 
meer oud-renners Maarten Tjallingi en Thijs Zonneveld, bergbeklimmer 
Wilco van Rooijen en de Nederlandse Klimaatgezant Marcel Beukeboom. 
De tocht voert langs de kustlijn die in ons land ontstaat als de zeespiegel te 
ver doorstijgt. Cycling4Climate wil via deze Climate Classic zoveel mogelijk 
Nederlanders activeren om zo vaak mogelijk de fiets te
gebruiken. Omdat buiten fietsen plezierig, gezond en duurzaam is.

In Nederland ligt ruim een kwart van het 
oppervlak onder zeeniveau. Dat maakt 
ons land gevoelig voor overstromingen. 
Door de opwarming van de aarde is de 
zeespiegel in de vorige eeuw 20 centime-
ter gestegen. Volgens het KNMI is de kans 
groot dat de zeespiegel tot het jaar 2100 
nog eens tussen de 26 en 82 centimeter 
stijgt.
Cycling4Climate, een groep liefhebbers 
van fietsen én duurzaamheid, moet er 
niet aan denken dat een deel van onze 
fietspaden onder water komt te liggen. 
Laat staan dat een groot aantal steden en 
de woningen van 9 miljoen Nederlanders 

worden getroffen. Om hier aandacht voor 
te vragen is daarom het idee ontstaan om 
400 kilometer op een dag te fietsen. Oor-
spronkelijk was het plan dat de renners 
deze afstand als groep zouden fietsen.
Vanwege corona is ervoor gekozen om de 
tocht in estafettevorm te organiseren.
Via de Climate Classic roept Cycling4Cli-
mate alle Nederlanders in het algemeen 
en de 1 miljoen wielrenners in ons land in 
het bijzonder op om zo vaak mogelijk de 
fiets te pakken. In de woorden van oud-
renner en deelnemer Maarten Tjallingii: 
“Trap eens wat vaker naar het werk of 
huur die OV-fiets na een treinreis. Ook als 

de afstand wat groter is.
Fiets lekker in de buitenlucht en geniet 
van de stad of de natuur. Dat is op korte 
termijn goed voor onze vitaliteit en het 
draagt op lange termijn bij aan de droge 
voeten van onze kinderen en kleinkinde-
ren.”

De Climate Classic start op 22 juni in alle 
vroegte in Breda en doel is om voor
zonsondergang te finishen in Groningen. 
Daarbij wordt globaal de kustlijn gevolgd 
die op Normaal Amsterdams Peil ligt. 
Zonder menselijke maatregelen als dijken 
en pompen zou dit de kustlijn van Neder-
land zijn. De groep bestaat uit ruim 30 be-
kende en minder bekende wielrenners. 
400 kilometer op één dag fietsen is een 
stevige opgave is. Een opgave die vraagt 
om snelheid en doorzettingsvermogen. 
Tijd is de grootste tegenstander. Dat is de 
parallel die er is met klimaatverandering. 
Actie is nodig om het klimaatakkoord van 
Parijs te realiseren. Om Joop Zoetemelk 
te citeren: “Parijs is nog ver”.

Wanna see our ideas?

wanna see our ideas? bigblow.nl

Luchtreclame | spandoeken | beachvlaggen | reclameborden | mascottes 
banieren | maatwerk | inflatables T. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nlT. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nl

bigblow.nl
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Een groene tuin

Is uw huis toe aan een opfrisbeurt? Of gaat u binnenkort 
verhuizen? Overweeg dan gelijk de verschillende 
mogelijkheden om bij het inrichten van uw woning 
milieubewuste keuzes te maken. Kies bijvoorbeeld voor goede 
kwaliteit met een lange levensduur, en een tijdloos design. 
Deze maken al een groot verschil voor het milieu. 

1 Duurzame materialen
Eerlijke materialen zijn over het algemeen natuurlijke of gerecyclede 

materialen. Denk aan hout, bamboe, riet, rotan, natuurlijke stoffen zoals wol, 

katoen, vilt, jute, hennep of gerecycled glas en plastic. Hout bijvoorbeeld, is 

stevig, gaat lang mee en is vaak eenvoudig te repareren. Kies bij voorkeur 

hout met een FSC of PEFC keurmerk. Dit hout is volgens de strengste eisen 

van natuurbescherming geproduceerd, met oog voor het milieu, de bossen, 

de lokale bevolking en arbeiders. Is uw muur toe aan een nieuw kleurtje? 

Kies voor duurzame verf! Veel verfsoorten bevatten giftige stoffen zoals 

parabenen. Die stoffen komen vrij bij het verven en het uitharden van de 

verf.  Dit geldt ook voor verf op waterbasis. Kies daarom verf met natuurlijke 

pigmenten zoals kalk of gips.  Dit is misschien iets duurder, maar wel een stuk 

gezonder.

2 Duurzame meubels
Recyclen, upcyclen en hergebruiken is perfect voor het interieur in huis. Oude 

meubels zelf opknappen is hartstikke leuk! Wees creatief en geef uw meubels 

een tweede leven. Struin rommelmarkten af, loop de kringloopwinkel eens 

binnen of houdt Marktplaats in de gaten. Design meubilair koopt u prima 

tweedehands. Scheelt u ook een hoop geld. Een likje verf eroverheen en u 

heeft een prachtig nieuw exemplaar!

Duurzaam 
inrichten

3 Poets uw huis groen 
Schoonmaakmiddelen zijn niet allemaal even 

duurzaam. Ze bevatten vaak ingrediënten als fosfaten, 

bleek, chloor of desinfecteermiddel. Deze stoffen zijn 

niet goed voor het milieu en ook niet voor uw eigen 

gezondheid. Om het schoonmaken zo prettig mogelijk 

te maken voor uzelf en voor de natuur gebruikt u 

schoonmaakproducten zonder chemicaliën, dit staat 

vaak op de verpakking vermeld. 

4 Maak uw woning groener
Planten zijn veel duurzamer dan bloemen, omdat 

ze langer mee gaan. Ze fleuren uw  woning op en 

zorgen voor voldoende zuurstof in de ruimte. Het is 

gemakkelijk om een plant te vermenigvuldigen door 

te stekken (zie Youtube voor filmpjes). Het is ook leuk 

om een vriend of familie een stekje cadeau te doen.

5 En als laatste: recycle!
Materialen, meubels, accessoires en afval, alles is te 

recyclen. Maak er iemand anders blij mee, geef een 

oud meubelstuk een nieuwe functie of breng het naar 

de kringloopwinkel.

Vijf duurzame tips



We horen het steeds vaker, de 
toekomstbestendige tuin. Het 
klink mooi, maar hoe maakt u 
uw tuin toekomstbestendig? 
Belangrijke onderdelen van een 
toekomst- of klimaatbestendige 
tuin zijn de biodiversiteit, 
hittebestendigheid en het 
opvangen en bergen van water. 

Hitte en droogte bestendige tuin
Het klimaat verandert. Het weer is steeds onvoorspelbaarder: 

hoosbuien met wateroverlast wisselen af met lange perioden van 

aanhoudende droogte. Het wordt warmer, er zijn vaker hittegolven. 

Vooral in woongebieden met veel steen, beton en asfalt loopt 

de temperatuur snel op. Teveel hitte kan schadelijk zijn voor de 

gezondheid van mens en dier. Er zijn verschillende mogelijkheden 

om de overlast te verminderen.

Een 
groene 
tuin

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de rijkdom aan verschillende planten en dieren in 

de natuur. Een goede biodiversiteit houdt onze natuur in evenwicht. 

Met enkele kleine aanpassingen in uw tuin helpt u de biodiversiteit in 

Nederland te vergroten. 

Voordelen van een biodiverse tuin:

•  Meer groen en leven in uw tuin stimuleert de gezondheid;

•  Bodembedekkers en/of grotere planten geven onkruid minder kans en 

beschermen de bodem en andere planten tegen uitdrogen;

•  Een tuin met planten en dieren is niet alleen mooi maar ook leerzaam 

voor kinderen;

•  Een groene tuin is onderhoudsvriendelijk. Blad kan in de borders blijven 

liggen (insecten en bijvoorbeeld egels overwinteren hierin). Een dicht 

plantenbed zorgt voor minder onkruid. 

Variatie is belangrijk voor een biodiverse tuin. Een goede variatie trekt 

verschillende soorten dieren. Varieer met verschillende soorten planten, 

verschil in hoogte van beplanting en borders en maak schaduw- en 

zonplekken in uw tuin. Laat bladeren en takken in de winter liggen en 

maak een rommelhoekje voor dieren om in te overwinteren. 

•  Spit en graaf zo min mogelijk, 

om het leven in de bodem niet te 

verstoren;

•  Plant veel verschillende planten. 

Koop verschillende mengsels van 

vaste planten. In plaats van grote 

vakken met dezelfde soort plant 

worden hier de vaste planten 1 

op 1 gemengd; 

•  Plant zo veel mogelijk inheemse 

bomen en struiken (deze soorten 

komen van nature in Nederland 

of deze regio voor);

•  Gebruik geen chemische 

bestrijdingsmiddelen, ook niet 

op de verharding;

•  Ruim niet alles op in de tuin. 

Bladeren in de borders zijn 

voeding, houden vocht vast en 

bieden overwinteringsplaatsen; 

•  Plaats nestkasten, vogelhuisjes 

en struiken met bessen waar 

vogels gek op zijn. Vogels maken 

uw tuin levendig en gezellig. 

Denk in droge perioden ook aan 

een schaaltje met water;

•  Bekijk meer tips van ‘Operatie 

Steenbreek’ op www.voorst.nl 

(zoek op Steenbreek).

•  Verwijder stenen uit uw tuin. Leg op de 

vrijgekomen plekken groen aan zodat het 

water hierin wegzakt; 

•  Zorg voor een gezonde organische bodem 

die het vocht goed vasthoudt; 

•  Geef planten liever 1 of 2 keer per week 

veel water dan telkens een klein beetje. 

Koppel regenwater af, of vang het op. Dit 

regenwater gebruikt u dan bij droogte om uw 

tuin water te geven. U voorkomt hiermee dat 

het bruikbare regenwater in het riool terecht 

komt. 

Tips v� r � n 
biodiver�  tuin Tips om 

wateroverlast en 
dr� gte te beper	 n

•  Plant bomen, deze zorgen voor 

veel schaduw. Kies een boom 

met een brede bladerenkroon;

•  Leibomen voorkomen dat er 

teveel zonlicht in uw woning 

schijnt; 

•  Het aanleggen van een groen 

dak is een mooie ecologische 

manier om uw huis te isoleren 

en zorgt gelijk voor meer 

biodiversiteit. 

Tips om uw 
tuin en uzelf 
te b� chermen 
te� n de hi� e

Variatie is belangrijk voor een biodiverse tuin. Een goede variatie trekt 

verschillende soorten dieren. Varieer met verschillende soorten planten, 

verschil in hoogte van beplanting en borders en maak schaduw- en 

zonplekken in uw tuin. Laat bladeren en takken in de winter liggen en 

maak een rommelhoekje voor dieren om in te overwinteren. 

•  Ruim niet alles op in de tuin. 

Bladeren in de borders zijn 

Tips om 
wateroverlast en 
Tips om 
wateroverlast en 
Tips om 
dr� gte te beper	 n

te� n de hi� e

•  Ruim niet alles op in de tuin. 

De energie besparende 
kluswijzer
Wist u dat u met eenvoudige 
maatregelen en zonder 
veel kosten al veel op 
uw energierekening kunt 
besparen? Gemeente Voorst 
bouwt samen met inwoners, 
ondernemers en verenigingen 
aan een duurzame toekomst. 
Het is daarbij belangrijk 
dat we ons energieverbruik 
verminderen door energie te 
besparen. Dit is niet alleen 
goed voor het klimaat, maar 
zorgt ook voor een lagere 
energierekening en meer 
comfort in huis.

Waterbesparende 
douchekop of spaardouche
Een waterbesparende douchekop geeft 

evenveel douchecomfort, maar bespaart 

maar liefst 20% op water en energiegebruik 

ten opzichte van een standaard douchekop. 

Een gemiddeld huishouden (2,2 personen) 

bespaart jaarlijks 7500 liter warm water en bijna 

44 m3 gas: een besparing van ¤ 50 euro op de 

jaarlijkse water,- en energierekening.

Deurdrangers en 
deurveren
Een deursluiter zorgt dat de deuren in huis 

vanzelf dicht gaan. Handig, want daardoor heeft 

u minder tocht en blijft de warmte in de kamer. 

Een deurdranger bevestigt u meestal bovenaan 

de deur. Een deurveer is een klein dingetje dat u 

op of naast een scharnier plaatst. 

Een besparing tot 10% en een aanzienlijke 

comfortverbetering.

Tochtstrip, tochtband en 
brievenbusborstel
Tocht in huis is niet fijn, het voelt koud aan. 

Extra stoken helpt niet echt en zorgt voor een 

hoge energierekening. Een goede oplossing is 

naden en kieren dichtmaken met tochtstrippen 

of tochtbanden. Tocht door de brievenbus 

verdwijnt door aan de binnenkant een 

brievenbusborstel tegen de deur te schroeven.

Tochtstrips besparen circa 4 m3 gas per 

meter, gemiddeld ¤ 12 per jaar. Met de 

brievenbusborstel bespaart u gemiddeld ¤16 

per jaar.

Buisisolatie en 
radiatorfolie
Gaat er veel warmte verloren bij uw radiatoren? 

Isolatie om verwarmingsbuizen zorgt ervoor 

dat minder warmte verloren gaat. Radiatorfolie 

plakt u achter radiatoren die tegen een 

buitenmuur staan. Zo gaat de warmte de kamer 

in en niet in de muur. 

Bij huizen waar goede isolatie ontbreekt is de 

besparing ¤ 50 tot ¤ 100 per jaar. In andere 

gevallen is dit tot zo’n ¤ 40.

Ledlampen
U bespaart gemakkelijk op uw energie rekening 

door halogeenlampen te vervangen door 

ledlampen. 

Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp 

en verbruikt 85% minder stroom dan een 

halogeenlamp.

Stand-by schakelaar en 
bespaarstekker
Veel mensen vergeten apparaten helemaal uit 

te zetten, of de stekker uit het stopcontact 

te halen. Zoals de oplader wanneer de 

telefoon, computer of tablet al opgeladen is. 

Met een bespaarstekker tussen het apparaat 

en het stopcontact voorkomt u onnodig 

energieverbruik. De bespaarstekker schakelt de 

stand-by stand volledig uit. 

Een gemiddeld huishouden bespaart gemiddeld 

¤ 75 tot ¤ 125 door sluipverbruik te voorkomen. 

Thermostatische 
radiatorkraan
Op elke radiator, convector of vloerverwarming 

is een thermostatische radiatorkraan 

(kortweg: thermostaatkraan) te plaatsen. De 

thermostaatkraan zorgt ervoor dat de radiator 

dicht gaat als de ingestelde temperatuur in 

de kamer is bereikt. Met thermostaatknoppen 

regelt u de temperatuur per kamer. Handig voor 

een dichte keuken, badkamer, werkkamer en 

slaapkamer.

De radiatorthermostaat bespaart tot 30% gas. 

Energie besparen kan al met kleine en 

simpele maatregelen. Dankzij een subsidie 

van het Rijk kunnen we u een waardebon 

van ¤ 60,- aanbieden voor de aankoop 

van voorgaande energiebesparende 

producten. Geïnteresseerd in deze 

besparingskansen? Als inwoner van 

gemeente Voorst ontvangt u hierover een 

brief per post met verdere informatie. In 

verband met de RIVM maatregelen willen 

wij voorkomen dat veel mensen tegelijk 

naar de plaatselijke bouwmarkt gaan. 

Daarom delen we de waardebonnen 

gefaseerd uit in de periode juli tot en met 

september. 

•  Plaats een regenton onder uw 

regenpijp;

•  Voer regenwater direct af in uw tuin: 

zaag de regenpijp door en laat het 

water via een goot in uw tuin lopen. Als 

u minder ruimte heeft kunt u het water 

onder de grond in een infiltratiekrat 

laten lopen;

•  Maak gebruik van een infiltratieput 

onder de buitenkraan. Water infiltreert 

via zo’n put langzaam in de grond.  

De gemeente heeft een bijdrageregeling 

voor het afkoppelen van regenwater. 

Hiermee bestelt u gratis materialen om 

het regenwater (van uw huis of schuur) 

van het riool af te koppelen: voorst.nl 

(zoek op afkoppelbijdrage).

Tips v� r het afko� e� n 
van re nwater
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opvangen en bergen van water. 
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om de overlast te verminderen.
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Biodiversiteit is de rijkdom aan verschillende planten en dieren in 

de natuur. Een goede biodiversiteit houdt onze natuur in evenwicht. 

Met enkele kleine aanpassingen in uw tuin helpt u de biodiversiteit in 
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Voordelen van een biodiverse tuin:
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dat minder warmte verloren gaat. Radiatorfolie 

plakt u achter radiatoren die tegen een 

buitenmuur staan. Zo gaat de warmte de kamer 
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Bij huizen waar goede isolatie ontbreekt is de 

besparing ¤ 50 tot ¤ 100 per jaar. In andere 

gevallen is dit tot zo’n ¤ 40.

Ledlampen
U bespaart gemakkelijk op uw energie rekening 

door halogeenlampen te vervangen door 

ledlampen. 

Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp 

en verbruikt 85% minder stroom dan een 

halogeenlamp.

Stand-by schakelaar en 
bespaarstekker
Veel mensen vergeten apparaten helemaal uit 

te zetten, of de stekker uit het stopcontact 

te halen. Zoals de oplader wanneer de 

telefoon, computer of tablet al opgeladen is. 

Met een bespaarstekker tussen het apparaat 

en het stopcontact voorkomt u onnodig 

energieverbruik. De bespaarstekker schakelt de 

stand-by stand volledig uit. 

Een gemiddeld huishouden bespaart gemiddeld 

¤ 75 tot ¤ 125 door sluipverbruik te voorkomen. 

Thermostatische 
radiatorkraan
Op elke radiator, convector of vloerverwarming 

is een thermostatische radiatorkraan 

(kortweg: thermostaatkraan) te plaatsen. De 

thermostaatkraan zorgt ervoor dat de radiator 

dicht gaat als de ingestelde temperatuur in 

de kamer is bereikt. Met thermostaatknoppen 

regelt u de temperatuur per kamer. Handig voor 

een dichte keuken, badkamer, werkkamer en 

slaapkamer.

De radiatorthermostaat bespaart tot 30% gas. 

Energie besparen kan al met kleine en 

simpele maatregelen. Dankzij een subsidie 

van het Rijk kunnen we u een waardebon 

van ¤ 60,- aanbieden voor de aankoop 

van voorgaande energiebesparende 

producten. Geïnteresseerd in deze 

besparingskansen? Als inwoner van 

gemeente Voorst ontvangt u hierover een 

brief per post met verdere informatie. In 

verband met de RIVM maatregelen willen 

wij voorkomen dat veel mensen tegelijk 

naar de plaatselijke bouwmarkt gaan. 

Daarom delen we de waardebonnen 

gefaseerd uit in de periode juli tot en met 

september. 

•  Plaats een regenton onder uw 

regenpijp;

•  Voer regenwater direct af in uw tuin: 

zaag de regenpijp door en laat het 

water via een goot in uw tuin lopen. Als 

u minder ruimte heeft kunt u het water 

onder de grond in een infiltratiekrat 

laten lopen;

•  Maak gebruik van een infiltratieput 

onder de buitenkraan. Water infiltreert 

via zo’n put langzaam in de grond.  

De gemeente heeft een bijdrageregeling 

voor het afkoppelen van regenwater. 

Hiermee bestelt u gratis materialen om 

het regenwater (van uw huis of schuur) 

van het riool af te koppelen: voorst.nl 

(zoek op afkoppelbijdrage).

Tips v� r het afko� e� n 
van re nwater



Houd rekening met elkaar!
Bedenk dat geluiden van (telefoon)

gesprekken in de tuin, de trap oprennen, 

harde muziek of draaiende wasmachines 

vaak voor de buren te horen zijn. Houd 

hier rekening mee! Kleine aanpassingen in 

gedrag helpen al: het volume van tv, radio 

of (telefoon)gesprek beperken, sloffen of 

(antislip)sokken aan in huis, rustig op de 

trap lopen, zachtjes de deuren sluiten. Pas 

materialen in huis aan: doe viltjes onder de 

meubels, maak de trap geluiddempend en 

plaats een anti-trillingsmat of trillingsdempers 

onder de wasmachine. Bent u van plan om 

een lawaaierige klus te doen? Informeer uw 

buren vooraf. Bespreek wat u kunt doen om 

de overlast te beperken. Bijvoorbeeld door 

tijden af te spreken of bepaalde maatregelen 

te nemen. 

Last van de buren? 
Kijk wat u zélf kunt doen. Het is niet te 

vermijden dat u soms iets moet verdragen. 

Zet een geluiddempende koptelefoon op, doe 

oordopjes in, haal even een frisse neus. En 

vooral: haal eerst diep adem! De wereld ziet er 

dan vaak al weer heel anders uit! 

Regelmatig last van de 
buren?
Ga in gesprek (op minimaal 1,5 meter afstand 

of telefonisch)! De buren realiseren zich 

misschien niet dat u last van ze hebt. Probeer 

afspraken te maken. 

Hoe pakt u zo’n gesprek 
aan? 
•  Boosheid roept boosheid op. Blijf vriendelijk 

en rustig, dan zijn de buren vaak bereid om 

rekening met uw wensen te houden. 

•  Spreek in de ik-vorm, en geef aan wat 

u graag wilt. Bijvoorbeeld: ‘Door je 

muziek kan ik me moeilijk op mijn werk 

concentreren. Ik vind dat erg vervelend. 

Ik maak graag afspraken met je over hoe 

we prettig naast elkaar kunnen wonen. 

Misschien heb je soms ook last van mijn 

leefgeluiden.’

•  Luister naar de ander en laat elkaar 

uitpraten, dit voorkomt miscommunicatie! 

Fijn wonen in 
Coronatijd
Prettig samen-
leven in de buurt

Buurtbemiddeling
Komt u er zelf niet uit, dan kan ook in 

deze tijd Buurtbemiddeling behulpzaam 

zijn. Buurtbemiddeling helpt graag buren 

om samen tot oplossingen te komen. 

Per situatie bekijken we wat er binnen 

de huidige maatregelen mogelijk en 

passend is bij de wensen van u en uw 

buren. 

Contact

Neem gerust contact op met de 

coördinatoren Corine van der Knaap 

of Judith Zietsma van Mens en 

Welzijn Voorst: buurtbemiddeling@

mensenwelzijn.nl , 0571-28 77 58 of 277 

943. Meer informatie: mensenwelzijn.nl/

ons-aanbod/buurtbemiddeling

Tips d�  het samen� ven 
in de buurt mak� lij� r 
en pre	 i� r ma� n 

Er wordt nu meer in en om huis gewerkt, 

gespeeld en gestudeerd. Er wordt opgeruimd, 

schoongemaakt en geklust met de nodige 

bijgeluiden. En we zitten meer in de tuin, soms 

met visite. Veel mensen verheffen automatisch 

hun stem als ze praten met anderen op 

1,5 meter afstand. Anderen hebben een 

nadrukkelijk aanwezige hond of een andere 

niet te missen huisgenoot. Kortom: prettig 

samenleven in de buurt kan in deze tijd extra 

moeite kosten. 

Juist nu kan burenoverlast extra vervelend zijn, 

irritaties worden groter. Misschien verdraagt 

u nu minder van elkaar door zorgen over 

gezondheid of financiën. 

Huis en inrichting spelen een 
belangrijke rol in ons woonplezier. 
Minstens zo belangrijk is het om een 
goede buur te zijn én goede buren te 
hebben. We zien in deze Coronatijd 
(meer) naoberschap. Sommige buren 
zetten zich over oude irritaties heen, 
en richten zich op een toekomst van 
prettig samenleven. Voor anderen 
is prettig samenleven in de buurt 
moeilijker dan anders, omdat we nu in 
verhouding meer thuis zijn.
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MARCK SLAGHEKKE; NOTARIS MET VEEL VERBORGEN TALENTEN. 
‘WAT JE WIL IN HET LEVEN, MOET JE NIET LATEN!’ 

Het leiden van het notariskantoor ziet hij als een rentmeesterschap, waar-
bij het draait om mensenwerk. Daar was hij nooit aan begonnen, wanneer 
er niet een heel goed team om hem heen had gestaan. De samenwerking 
is fantastisch, waarbij iedereen een belangrijke rol vervult, basis voor een 
solide bedrijfsvoering. Marck Slaghekke is karpervisser, potloodtekenaar, 
pianist, kweker van citrusvruchten, spiritueel én op 1 juli 2020 exact twaalf 
en een half jaar notaris. 

Een pittig opgetuigd 
kantoor
De studie rechten volgde Marck 
Slaghekke in Groningen. Na zes ja-
ren werd hij kandidaat-notaris in 
Woerden en toen daar na tien jaren 
nog geen plek was om zich te vesti-
gen, maakte hij kennis met notaris-
sen Van Drimmelen & Noordman in 
Twello. Beide compagnons zijn in-
middels met pensioen en sinds twee 
en een half jaar zwaait de notaris in 
z’n eentje de scepter, aangevuld en 
ondersteund door veertien collega’s 
binnen het kantoor. “We hebben 
een pittig opgetuigd kantoor” aldus 
de notaris. Een toegevoegd notaris 
en drie kandidaat-notarissen leggen 
inderdaad flink gewicht in de schaal. 
Maar het is hard nodig, want er is 
nog steeds veel werk te verrichten 
voor mensen met dit eervolle be-
roep. 

Kantoor met specialismen
Slaghekke Notariaat is een alge-
mene praktijk, met een aantal spe-
cialismen. Veel voorkomend is het 
familierecht, maar ook het onderne-
mingsrecht. “We hebben een niche in 
erfpacht en landgoederen, daar zijn 
we echt wel goed in. Dat is hier ont-
staan vanuit de omgeving met veel 
landgoed waarbij onze expertise zich 
als vanzelf heeft ontwikkeld. Je merkt 
dat rentmeesters het prettig vinden 
dat ze ergens terecht kunnen waar 
de kennis aanwezig is. Zelfs vanuit 
de Achterhoek komen families naar 
ons kantoor.” 

Service en aandacht
Het in Twello gevestigde kantoor ligt 
op een steenworp afstand van de 
steden Deventer en Apeldoorn. Een 
breed pallet aan diensten en een 
hoog kwaliteitslevel zorgen ervoor, 
dat het notariskantoor onderschei-
dend is. “Er is veel veranderd in de 
laatste jaren. Je ziet kantoren die 
denken ‘massa is kassa’ (veel werk 
voor weinig geld, red.) en je ziet 
kantoren die zich specialiseren in 
bepaald recht, bijvoorbeeld alleen 
maar familie- of ondernemingsrecht. 
Wij zijn daarbij geen prijsstunter, 
geen B-merk, dat willen we niet. Je 
krijgt bij ons alle service en aandacht 
en daar hoort een passende reke-
ning bij.” 

Vasthouden aan eigen 
koers
De kostprijs voor geleverde diensten 
is in toenemende mate bepalend ge-
worden in de overwegingen van de 
klant. Slaghekke Notariaat houdt vast 
aan de eigen koers, met gegronde re-
denen. “Mensen bellen op: wat kost 
een testament? Ik vraag dan; wat kost 
een auto? Het gaat erom wat je wilt! 
Maar een kantoor verderop kan zeg-
gen ‘tweehonderd euro en kom maar 
langs’. Maar wat krijg je dan? Die 
mensen komen vijf jaar later bij ons 
terecht, omdat ze geen advies heb-
ben gehad en niet alles weten.” 

Binding met de mensen
“Door de druk van de prijs zie je, dat 
niet overal dezelfde kwaliteit wordt 
geleverd, maar soms is prijsbepaling 
niet zo erg want sommige zaken kún-
nen ook snel.” Als voorbeeld noemt 
de notaris de overdracht van een huis, 
iets dat nog steeds veel voor komt. 
“Wij plannen een uur, maar vaak ben 
je binnen een half uur al klaar. Wij 
praten graag verder, over erfenis, tes-
tament, de mensen aandacht geven 
en een goed beeld krijgen van de situ-
atie, ook voor de toekomst. Dan krijg 
je ook binding met de mensen. En 
wanneer alles goed geregeld is, blijkt 
de uiteindelijke nota toch minder be-
langrijk. Zó willen wij werken en niet 
anders, want dan houd ik ermee op 
en ga wat anders doen.”

De mens Marck Slaghekke
Tot zover de ‘zakelijkheden’, want de 
aanjager van het prachtige notaris-
kantoor is bóvenal een breed geori-
enteerd en sociaal mens met veel 
interesses. Allereerst is hij man en va-
der in een gezin van vier, waarbij zijn 
vrouw een bijna fulltime baan in het 
voortgezet onderwijs heeft. Dochter 
en zoon zijn beiden geslaagd en ver-
volgen hun onderwijs in resp. rechten 
en commerciële economie . Al is voor 
Marck Slaghekke de gezelligheid heel 
erg belangrijk, als lid van de Rotary 
staat hij pal achter de doelstellingen 
van de serviceclub. Daarnaast is hij 
bestuurslid van Werkgeverskring 
Voorst. 

Tussen karpervissen en 
spiritualiteit
De notaris is van jongs af aan fervent 

karpervisser en te vinden op Bus-
sloo, aan de IJssel als ook in Frankrijk 
en Oostenrijk. Hij tuiniert graag en 
prachtige Citrusplanten prijken in de 
zomer rondom het notariskantoor. 
“En ik speel piano en heb nog steeds 
pianoles. Mijn dochter had les en dat 
vond ik zo mooi. Zij is gestopt en ik 
ga door, nu al vier jaar.” De notaris 
is creatief met potloodtekeningen 
én is geïnteresseerd in spiritualiteit. 
Hetgeen dat uit kennis en ervaring 
daaruit voortkomt, bepalen mede 
zijn doen, denken en handelen. 

Focus, groei en positiviteit
“Wat je aandacht geeft, groeit. Dat 
kan je hier op kantoor ook toepas-
sen, op collega’s en klanten. Waar 
je op focust, dat gaat groeien, daar 
word je goed in en het gaat voor je 
werken. Als je heel sterk iets wenst, 
is de kans groot dat het gaat lukken. 
Het is positief denken, een positieve 
flow. Daarbij moet je niet teveel aan-
dacht schenken aan dingen die je 
niet helpen.” In navolging van schrij-
ver Eckhart Tolle probeert Marck het 
“ego” van zichzelf en andere mensen 
niet te serieus te nemen. 

Gezond ambitieus
Marck Slaghekke is ‘gezond ambiti-
eus’. Hoopt ooit pianowerken van 
Erik Satie te kunnen spelen maar 
weet ook, dat hij geen concertpianist 
zal worden. En het eerder genoemde 
rentmeesterschap? Dat heeft alles te 
maken met de materiële zaken. “Ik 
mag het kantoor leiden. Dat is een 
soort van rentmeesterschap; ik zit 
hier een bepaalde periode en dan ga 
ik weer weg. Zo is het ook met de ei-
gendom van het pand, dat ga ik ook 
weer een keer afstaan. In de tussen-
tijd moet je goed voor de zaken zor-
gen. Dat is soms best lastig.”

Vertrouwen in de 
toekomst
En gaan er nog twaalf en een half jaar 
bijkomen? “Ik heb alle vertrouwen in 
de toekomst, daar kan nog rustig 
twaalf en een half jaar bij. Punt van 
zorg is het team, want bijna iedereen 
is van rond mijn leeftijd of ouder. De 
vraag is of de toekomst er zo uit ziet, 
dat het traditioneel zo is dat je weer 
jonge notarissen gaat opleiden. Dat 
je iemand kan vinden die je kantoor 
overneemt, of dat we straks over-
gaan in een groter samenwerkings-
verband. De kunst is om open min-
ded te blijven naar wat er gebeurt 
en niet vast te houden aan hoe het 
altijd was. Dan word je een fossiel. En 
dan kan je als kantoor niets mee, dan 
word je ingehaald. 

STEEDS MEER AANSTAANDE 
EXEN GAAN EERLIJK UIT ELKAAR
Vechtscheidingen zijn vaak in het nieuws. Maar er zijn 
ook steeds meer mensen die juist geen puinhoop van 
hun scheiding willen maken en eerlijk uit elkaar willen. 
Dat werkt zo.

Je kunt natuurlijk allebei een advocaat nemen en 
proberen het onderste uit de kan te krijgen. Maar het 
kan ook anders. Bijvoorbeeld door te scheiden via 
de notaris. Er zijn al heel wat mensen die deze route 
kiezen. De notaris is onpartijdig en luistert naar beide 
kanten. En samen met beide ex-partners wordt er een 
oplossing gevonden, waar beiden zich in kunnen vinden. 
Zo wordt scheiden eerlijker en relaxter.

Nog een voordeel, de notaris neemt ook de financiële 
afwikkeling van de scheiding in een akte op. Hierin 
wordt het hele te delen vermogen beschreven. De 
ex-partners moeten daarbij ieder de eed of gelofte 
afleggen dat ze geen vermogen verborgen houden. Zo 
is de kans groot dat alles boven water komt. In de akte 
komt namelijk ook te staan dat de partner die niet alle 
bezittingen opgeeft, wordt bestraft met het verlies van 
aanspraak op het vermogen dat hij of zij verborgen 
houdt.

Ook kunnen ex-partners bij de notaris meteen hun 
testament laten aanpassen, omdat het vaak niet de 
bedoeling is dat ex-en van elkaar erven. Als er een 
advocaat nodig is voor de echtscheiding, kan de notaris 
die direct inschakelen.

Bij Slaghekke notariaat te Twello begeleiden we 
scheidingen van ex-partners die eerlijker willen scheiden. 
Of ze nou getrouwd zijn óf ongetrouwd samenwonen.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

VERMISTE EN 
GEVONDEN 
HUISDIEREN
GEMEENTE VOORST.- Amivedi verzorgt 
de registratie van vermiste en gevonden 
huisdieren. Inlichtingen over deze dieren 
kunt u verkrijgen via tel. (088) 006 33 06 
of apeldoorn@amivedi.com. Zie voor 
foto’s ook www.amivedi.nl

Gevonden
Kitten, klein en pluizig, zat vast onder 
auto: Molendwarsstraat, Twello.
Grijs gestreepte kater, witte snuit, witte 
bef doorlopend over de borst, witte buik, 
voor witte sokjes, achter witte sokjes, de 
rechter achterpoot loopt vanaf het sokje 
een witte streep naar de heup: Terwold-
seweg, Twello
Boomerhondje, bruine kop, bruine vlek 
op de rug, verder wit: Molenallee, Wilp.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 13.00 uur

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

Kopietje maken???
1 of 10.000 

zakelijk of particulier
bij ons kan het!

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

OPEN 
TUINEN!

De tuinkamer is óók 
weer open voor 
ko ie en thee.

Za. 4 juli 
10.00-16.30 uur.

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


Uitsluitend telefonisch reserveren, niet via een reserverings site.
Actie geldig vanaf woensdag 1 juli 2020 t/m 30 september.
Niet in combinatie met andere actie’s, aanbiedingen of waardecheques.
1 voucher is geldig voor het hele gezelschap. 
Voucher moet ingeleverd worden.

3 GANGEN 
Kriebelz deal

19.9527.50

Voorgerechten
* Keuze uit 2 aangeklede dagsoepen, geserveerd in een  
 Deksels Pannetje
* Gegratineerde champignons uit de oven met 
 Old Amsterdam en desembrood
* Italiaanse Parmaham met meloen
* Gegrilde watermeloen met jonge geitenkaas, een  
 frisse dressing en noten melange 
* Salade met krokante kippendij, geroosterde 
 champignon en tomaat, met kerrie mayonaise 
* Carpaccio van Iers rund met rucola, truffelmayonaise,  
 Old Amsterdam, kruidencrumble en pitjes

Hoofdgerecht vegetarisch
* Verse pasta van chef Roland

Hoofdgerecht vis
* Verse ‘scharrel’ forel van Forellenkwekerij ‘t 
 Smallert uit Emst 

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
T:  0 5 7 1  -  2 9 2  0 2 2
E  i n f o @ b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l

 f a c e b o o k . c o m / k r i e b e l z

 t w i t t e r. c o m / k r i e b e l z

GELDIG VAN 1 JULI T/M 30 SEPTEMBER
OP ZATERDAG EN ZONDAG BEPERKT AANTAL PLAATSEN

Hoofdgerechten vlees
* Kipsaté
* Gegrilde varkensprocureur met een roomsaus van   
 honing en mosterd 
* Angus Hamburger met brioche brood en smokey 
 barbecuesaus
* Spare ribs. Zoet of duivels.........om je vingers bij af 
 te likken!
* Stoofpotje van Iers rund met Stroganoffsaus. Heeft 
 12 uur op lage temperatuur gegaard. Ouderwets lekker! 
* Steak van de week +5.00

Nagerechten
* Terwoldse koffie, koffie met het kruidenbitter 
 Terwoldenaartje en slagroom 
* Koffie met Deventer Koek taart gebakken door 
 Elisabeth’s Taartenbakkerij uit Wilp
* Twee bolletjes vanille ijs met kletskoppen, 
 karamelsaus en slagroom
* Aardbeiensurprise van verse aardbeien van de 
 Aardbeientuin uit Oene Laat je eens lekker verrassen!
* Huisgemaakte yoghurttaart met slagroom en verse   
 aardbeien van de Aardbeientuin uit Oene met een 
 bolletje aardbeien roomijs 
* Crème Brûlée



Techniek - en Agrishop Bonhof B.V. 
Zonnenbergstraat 46, 7384 DL Wilp   
T 055 - 323 12 63  shop@bonhof.com

Lever je oude 
schoenen bij ons in 

voor het goede doel!
En krijg een paar sokken cadeau! 

  

Actieperiode: Juli 2020

Gooi je o
ude sch

oenen n
iet weg 

voordat
 je nieu

we hebt!

Op alle soorten schoenen, laarzen en klompen!

korting op  
schoenen,  

klompen en 
laarzen

25%
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LEVENSLOOP VAN EEN BIJZONDERE VROUW: 
“EEN LEVEN IN DIENST VAN EEN ANDER.”

TWELLO.- “Tjumah Satu-Satu Sadja” (vrij vertaald: enig in haar soort, the 
one and only.) Huilend kwamen deze woorden uit de mond van een bewo-
ner uit de Molukse wijk in Twello. Hij nam daarmee bij de kist afscheid van 
Jacoba Wattimena-Halussij, overleden op dinsdag 28 april 2020. Treffende 
en kenmerkende woorden voor een bijzondere vrouw.

Nederlands-Indië
Op 28 maart 1932 is in de plaats Mees-
ter Cornelis (Nederlands-Indië) Jacoba 
Halussij geboren. In de koloniale tijd 
opgegroeid  in een Moluks gezin als 
middelste van 13  kinderen. Haar va-
der is in 1924 gelijkgesteld aan de Ne-
derlanders waardoor zij een westerse 
en tegelijkertijd een strenge, religieuze 
opvoeding heeft gehad. Zij ging naar 
de School met de Bijbel, een Europese-
Hollandse School waar alleen kinde-
ren van welgestelde ouders naartoe 
gingen. In de tijd van de Jappen heeft 
zij in een nonnenklooster gezeten. 
Hierdoor beheerste zij in woord en ge-
schrift vloeiend de Nederlandse taal. In 
Batavia (nu Jakarta) heeft zij een begin 
gemaakt aan haar opleiding tot ver-
pleegkundige.

Overtocht naar Nederland
In 1951 heeft zij samen met 12.500 
Molukse KNIL-militairen (Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger) inclusief 
hun gezinnen per boot de overtocht 
gemaakt naar Nederland. De militairen 
op dienstbevel vanwege de politieke si-
tuatie en zij als verpleegkundige in op-
leiding om dienst te doen op het schip 
GOYA. Op de GOYA heeft zij zich met 
name ontfermd over de baby’s van di-
verse gezinnen.
Haar ouders hebben haar gestimuleerd 
om deze stap te zetten. Met name van-
wege de politieke spanningen in Indo-
nesië én voor een nieuwe toekomst . 
Dit betekende wel dat ze haar ouders 
moest achterlaten. Haar broers Mias en 
Mac gingen voor een nieuwe toekomst 
als verstekelingen met andere schepen 

mee naar Nederland. Broertjelief Njong-
ky is bij de geboorte door haar ouders 
toevertrouwd aan de familie Pelletimu 
en met deze familie in Nederland terecht 
gekomen.

Kraamverpleegkundige
Van 1951-1954 heeft zij haar opleiding 
tot verpleegkundige gevolgd. Haar 
moeder had haar gewaarschuwd dat 
zij eerst haar opleiding moest afmaken 
en moest gaan werken. Die woorden 
heeft zij goed in haar hoofd geprent, 
want zij wilde onder geen beding terug 
naar Jakarta.
In Amsterdam werd zij opgevangen in 
het gezin van de Molukse dominee Tu-
tuarima. Zij volgde in het Nederlands 
Hervormde Diaconessenziekenhuis 
aan de Overtoom de opleiding tot 
verpleegkundige. Daar haalde zij haar 
‘witte kruis’ en was zij daarmee opge-
leid tot A-verpleegkundige. In het Apel-
doorns kinderziekenhuis heeft zij ver-
volgens haar aantekening behaald tot 
kraamverpleegkundige. In die periode 
kwam zij vaak in Teuge bij haar neef 
Jorgen Anakotta. Daar leerde zij haar 
man Abraham Wattimena kennen.

Woonoord-kamp Teuge
Samen met Abraham Wattimena, met 
wie ze in 1956 is getrouwd, kreeg zij 
een woning toegewezen in het woon-
oord-kamp Teuge, een voormalig Duits 
kampement waar vanaf 1951 400-500 
Molukkers werden ondergebracht. De 
woning aan de Fokkerstraat 6 stond 
bekend als de (kraam)kliniek met Jaco-
ba Wattimena-Halussij als (kraam)ver-
pleegkundige. De (kraam)kliniek heeft 

zij van 1955 tot 1971 samen met haar 
gezin bemenst en fungeerde tevens 
als eerste opvang voor zieke bewoners 
uit het woonoord-kamp Teuge. Zij had 
structureel overleg met en was de con-
stante factor voor de dienstdoende 
huisarts dokter Nico Bessem en later 
dokter Gijs Bessem.
In genoemde periode was Fokkerstraat 
6 de kraamkliniek van woonoord-kamp 
Teuge. Circa 350 bevallingen hebben 
onder haar begeleiding aan de Fok-
kerstraat 6 plaatsgevonden. De ver-
loskundige uit Twello, Zuster Fijn, was 
door haar drukke baan vaak niet op tijd 
bij de bevallingen in Teuge. In de Mo-
lukse samenleving staat Zuster Coba 
bekend als de verlosmoeder (Mama 
Biang) van het woonoord-kamp Teuge. 
Veel kinderen hebben hun roepnaam 
aan haar te danken en veel meisjes zijn 
naar haar vernoemd (Jacoba, Coba of 
Babs).

Gezin Wattimena-Halussij
Saillant detail is dat zij tussen 1956 en 
1973 zelf is bevallen van 9 kinderen en 
in Teuge haar werk als “verloskundige” 
tijdens en na haar zwangerschap niet 
heeft los gelaten. In een paar gevallen 
liep haar bevalling zelfs parallel aan een 
andere bevalling. Op 13 januari 1961 
bijvoorbeeld heeft zij eerst mevrouw 
Tousalwa geholpen bij de bevalling om 
vervolgens later op de dag geheel zelf-
standig haar dochter Jeanet op de we-
reld te zetten.

Sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid
Vanaf het moment dat zij in Teuge 
kwam te wonen, heeft zij zich naast 
haar drukke werkzaamheden in de 
(kraam)kliniek ingezet voor het wel en 
wee van de Molukse gemeenschap 
in Teuge en later in Twello. Zij mani-
festeerde zich als contactpersoon en 
zorgde met haar kennis van de Neder-
landse taal gevraagd en ongevraagd 
voor de verbinding tussen de Molukse 
en Nederlandse samenleving. Vele 
verzoeken voor de kinderbijslag en 
belastingaangiften met name voor de 
1ste generatie Molukkers zijn door haar 
afgehandeld.
Ook zat zij in de commissie die in over-
leg met de Gemeente Voorst en de 
woningbouwstichting eind jaren ‘60 
– begin jaren ’70 de verhuizing van de 
Molukse gemeenschap van Teuge naar 
Twello heeft geregeld.
Vanaf circa 1966 is zij lid van de Badan 
Persatuan (BP; in 2017 opgeheven), de 
Molukse Eenheidspartij die in Neder-
land opkwam voor de Molukse belan-
gen In Nederland en de RMS-regering 
in ballingschap politiek ondersteunde 
bij het ideaal naar een onafhankelijk 
Zuid-Molukken. In de loop van de jaren 
’90 werd zij voorzitter van de BP afde-
ling Twello.
Haar levenswerk is het werk van de 
Here God. Vanaf 1980 is zij met een on-
derbreking van 2 maanden bestuurs- 
en kerkenraadslid van de Moluks 
Evangelische Kerk in Twello. Op 15 mei 
2005 zou zij vanwege haar hoge leeftijd 
aftreden. Echter de bestuursverkiezing 
had toentertijd slechts 1 vrijwilliger op-
geleverd. Op verzoek van de dominee 
en het feit dat zij zich verantwoordelijk 
voelt voor het werk van de Here God 
heeft haar doen besluiten om weder-
om in het kerkbestuur zitting te ne-
men. Zodoende is zij op 15 mei 2005 
herbevestigd als kerkenraadslid. In 
haar ambt heeft zij onder andere een 
grote bijdrage geleverd aan het IKOO, 
het Interkerkelijk Overleg Orgaan, de 
voorloper van het Oecumenische ge-
dachtegoed. Vanwege gezondheids-
redenen was zij de laatste jaren rus-
tend lid van het kerkbestuur. Met een 
onbezoldigde ambtstermijn van meer 
dan 38 jaar is zij formeel in 2018 terug 
getreden.

Alsof het allemaal niet genoeg is ge-
weest, is zij in 2005 gevraagd voor en 
heeft zij zitting genomen in het advies-
orgaan van de Lokale Omroep Voorst.

Koninklijke onderscheiding
In 2006 heeft zij een koninklijke onder-
scheiding ontvangen in de rang Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Burge-
meester Van Blommenstein reikte het 
lintje uit. Hij benadrukte dat zij werd 
geëerd voor haar imponerende bijdra-
ge aan de integratie van de Molukse 
gemeenschap en een belangrijke brug 
vormde tussen de Molukse en Neder-
landse samenleving in de gemeente 
Voorst.

Mama, Oma, 
Overgrootmoeder Coba
Voor de kinderen, schoonkinderen, 
klein- en achterkleinkinderen was zij de 
motor van het gezin en de familie. Wat 
zij buiten het gezinsleven deed, vonden 
ze bij haar horen en normaal. Ondanks 
al deze nevenactiviteiten heeft zij het 
kenmerkende Molukse gezin en familie 
altijd draaiende gehouden in goede en 
slechte tijden. De bewustwording van 
de specifieke Molukse zeden en ge-
woonten in het belang van de Molukse 
identiteit stond voorop. Alle ingrediën-
ten heeft zij haar nazaten meegegeven 
voor een juiste integratie in de Neder-
landse samenleving.

Dankwoord
Onze moeder, oma en overgrootmoe-
der is op 28 april 2020 op 88-jarige 
leeftijd onverwachts overleden. Van-
wege de Corona-crisis moesten we 
haar afscheid sober insteken. Deson-
danks hebben wij veel mensen op uit-
nodiging en op afspraak met in acht-
neming van de RIVM-maatregelen de 
mogelijkheid kunnen bieden om per-
soonlijk van haar afscheid te nemen. 
De verhalen en anekdotes die we toen 
hoorden, maakten nog meer voor ons 
duidelijk dat Jacoba Wattimena-Halus-
sij niet alleen voor ons een bijzondere 
vrouw is geweest.
Een vrouw bij wie het leven in het te-
ken stond van een ander: haar man, 
kinderen, schoonkinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, de Molukse en 
Nederlandse gemeenschap en last but 
not least de Here God.
Wij willen iedereen, maar dan ook 
iedereen bedanken voor hun blijk 
van medeleven in welke vorm dan 
ook vanwege het overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder.

Moge de Here God u allen zegenen.
Namens kinderen, schoonkinderen, 
klein- en achterkleinkinderen familie 
Wattimena-Halussij,
Stefan Wattimena

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL



Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712
www.overmars-tuinenpark.nl

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering
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CATERING B.V.

Osnabrückstraat 20 Deventer 0570-626606 www.gotink.nl

Heerlijke maaltijden aan huis
warm of koelvers

v.a. v.a.108.€ 756.€

Warm 
aan huis

Koud 
aan huis

 
rust, ruimte en tijd voor jezelf 

 MINDFULNESS 
zomerse activiteiten in buitengebied Hall 

 

  www.aandachtgeeftjekracht.nl 

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 13.00 uur

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

ACTIEFOLDER Aanbiedingen Folder week 16-17. Model- en prijswijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen in Euro’s en incl. 
BTW. Folderaanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 27 april 2013, zolang de voorraad strekt. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde 
kortingen en verwijderings bijdragen in de prijzen verwerkt. Uitsluitend normale hoeveelheden voor particulier gebruik; niet voor handelaren  
en/of wederverkopers. Op al onze leveringen aan consumenten zijn de algemene voorwaarden van de doe-het-zelf branche van toepassing.  
Je vindt de voorwaarden in de bouwmarkt en op www.multimate.nl

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL
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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

Scan de QR-code of ga naar 
www.debestefolder.nl/multimate

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

Scan de QR-code of ga naar 
debestefolde nl/multi te

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

*Voorwaarden Op zaterdag 8 september 2012 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzondering 

van de lopende acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, 

cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin), 

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR
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COLLECTIEVE INKOOPACTIE ZONNEPANELEN VAN START

VOORST.- Vanaf 1 juli gaat de succesvolle zonnepanelenactie weer van start. 
Gemeente Voorst organiseert samen met energiecoöperatie EnergieRijk 
Voorst en de Teugse zonspecialist en installatiebedrijf Eco Synergy een col-
lectieve inkoopactie voor compleet geïnstalleerde zonnestroomsystemen. 

Duurzaam en besparen
Zonne-energie is een oneindige bron 
van groene stroom. Daarmee levert 
zonne-energie een belangrijke bijdrage 
aan de duurzame energievoorziening 
van Nederland. Zonnepanelen op eigen 
dak is ook nog eens goed voor uw por-
temonnee. De investering verdient u in 
ca 7 jaar terug. En daarna heeft u nog 20 
jaar gratis groene stroom van eigen dak! 

De voordelen
Goede kwaliteit voor een scherpe prijs: 
Omdat via deze collectieve actie zonne-
panelen worden geïnstalleerd op veel 
woningen binnen onze gemeente, kan 
de installateur zijn werk slimmer plan-
nen en uitvoeren. U krijgt daardoor een 
extra korting van 5% op de al scherpe 
prijzen van Eco Synergie. In deze actie 
gaan wij niet voor de laagste prijs. Wel 
voor A-kwaliteit panelen en omvormers, 
met een hoge opbrengst en voor een 

scherpe eerlijke prijs.  

Maatwerk: Iedere woning is anders. 
Daarom krijgt u na een bezoek van de 
installateur altijd een persoonlijke en 
vrijblijvende offerte. Deze is op maat ge-
maakt voor uw woning en uw wensen.  

Lokaal: Eco Synergy is een lokaal ope-
rerend bedrijf. Lokaal werken bespaart 
een enorme hoeveelheid CO2 en de 
lokale economie wordt gestimuleerd in 
deze uitzonderlijke tijden.

Duurzaam:  Bij de selectie van de pane-
len en de materialen kijkt Eco Synergy 
naast de betrouwbaarheid en kwaliteit, 
ook naar de duurzaamheid van de pro-
ducten.

Meedoen met deze 
collectieve actie? 
De actie start op 1 juli. U kunt zich aan-

melden via www.energierijkvoorst.nl. Als 
u zich heeft aangemeld, komt een des-
kundige zonadviseur bij u thuis. Hij advi-
seert u over de geschiktheid van uw dak, 
het aantal panelen en welke techniek in 
uw situatie het beste past. Na het bezoek 
aan huis ontvangt u een vrijblijvende of-
ferte. Op de website van EnergieRijk 
Voorst vindt u extra informatie en indi-
catieve prijzen.  

BTW teruggave en 
duurzaamheidslening
Als u als particulier zonnepanelen koopt 
dan kunt u de btw op aanschaf en instal-
latie terugkrijgen van de Belastingdienst. 
Dat is een extra korting van 21%. Het te-
rugvragen van de btw wordt in deze actie 
kosteloos voor u gedaan
Gemeente Voorst stimuleert het nemen 
van duurzame maatregelen en biedt 
daarom de duurzaamheidslening aan. 
Dit is een lening waarmee u tegen gun-
stige voorwaarden zonnepanelen en 
energiebesparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. Voor meer 
informatie, kijk op: www.voorst.nl/duur-
zaamheid. 

‘MONUMENT VAN DE BEVRIJDING’ : BERT LOMANS 
ONDERDEEL EXPOSITIE ‘KUNST IN VRIJHEID’

VOORST/APELDOORN.- Ruim 20 kun-
stenaars uit de omgeving exposeren tij-
dens Kunst in Vrijheid in de Grote Kerk 
in Apeldoorn.

Met ruim 30.000 gekleurde bolletjes 
papierpulp  -gemaakt in een eikelnop-
je- maakte Bert Loman zestien objecten 
voor de expositie ‘Kunst in vrijheid’.
Twaalf objecten hiervan verwijzen on-

der andere naar de bevrijding van Apel-
doorn, naar de moed van soldaten en 
verzetsmensen, naar het leed van mil-
joenen slachtoffers in het algemeen en 
die van het Joodse volk in het bijzonder. 

Bovenal verwijzen zijn objecten naar de 
kostbaarheid en vreugde die werkelijke 
vrijheid schenkt: te mogen leven in een 
vrij land, met ruimte voor verschil, een 

land waar iedereen zichzelf mag zijn. 
Samen vormen ze zijn ‘Monument van 
de bevrijding’.
 
Openingstijden Grote Kerk, Loolaan, 
Apeldoorn: alle zaterdagen van 4 juli 
t/m 12 september, 10.00 - 16.00 uur.
Vrij entree, aanmelding vooraf niet no-
dig.
Informatie: www.grotekerkapeldoorn.nl

MELD JE NU AAN VOOR COOL 2B FIT!
LEEFSTIJL PROGRAMMA VOOR 
KINDEREN VAN 9-13 JAAR MET 
OVERGEWICHT OF OBESITAS
Wat is Cool 2B Fit?
TWELLO.- Cool 2B Fit is een multidisci-
plinair interventieprogramma  voor kin-
deren van 9-13 jaar met overgewicht of 
obesitas. Cool 2B Fit probeert zoveel mo-
gelijk kinderen te begeleiden naar een 
gezondere leefstijl, waarbij drie pijlers 
centraal staan: bewegen, voeding en ge-
drag (kwaliteit van leven). De uitvoering 
van het programma gebeurt in samen-
werking met de ouders of verzorgers. 

De grote kracht van het Cool 2B Fit-pro-
gramma is de deskundige begeleiding 
van een diëtist, orthopedagoog, kinder-
fysiotherapeut en een sportinstructeur. 
Vanuit de verschillende disciplines wor-
den zowel ouder als kind op een posi-
tieve manier begeleid. Cool 2B Fit is een 
erkende interventie met een duur van 
anderhalf jaar en wordt al vele jaren suc-
cesvol in andere gemeenten uitgevoerd.

Hoe werkt het?
Binnen het programma is er plek voor 
8 tot 10 deelnemers. Cool 2B Fit is ver-
moedelijk op dinsdag en donderdag 
van 16.00/16.30 tot 17.00/17.30 uur op 
de Zuiderlaan 5, Twello (SV Twello). Het 
sporten gebeurt in een groep en deel-
name aan het programma is gratis. De 
organisatie vraagt een borg om deelne-
mers anderhalf jaar lang betrokken te 
houden.  Verwijzing van de huisarts in 
niet nodig.

Het programma duurt in totaal ander-

half jaar en bestaat uit drie fasen:
Intensieve fase (0-6 maanden)
Intensieve begeleiding van orthopeda-
goog, diëtist, kinderfysiotherapeut en 
sportinstructeur. Twee keer per week 
sporten in groepsverband
Sport fase (7-12 maanden)
Twee keer per week sporten waarbij 
wordt gestimuleerd minimaal één keer 
zelfstandig te sporten bij een reguliere 
sportaanbieder
Follow-up fase (13-18 maanden)
Zelfstandig sporten bij een lokale sport-
aanbieder. Er is nog wel (online-) begelei-
ding van de professionals.
De start van de eerste fase staat gepland 
voor september 2020 maar is uiteraard 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond-
om COVID-19 en het aantal aanmeldin-
gen.

Informatie en aanmelden
Wil je meedoen met Cool 2B Fit 
Voorst?  Meld  je  hier  aan en kies voor 
team Gemeente Voorst - Twello. Kijk 
voor meer informatie op  www.cool2b-
fit.nl of neem contact op met Erica Nap 
(e.nap@voorst.nl).

Team Cool 2B Fit Voorst bestaat uit:
Erica Nap – sportinstructeur / projectlei-
der (Koepel Sport, Welzijn en Cultuur)
Rian Havekes – kinderfysiotherapeut (De 
Boog Fysiotherapie)
Monique Bolder – diëtist (Verian)
Ellen van de Locht – GZ-
psycholoog(Psychologiepraktijk SAMEN)

KUNSTENARES GISELA VAN DER 
PEIJL EXPOSEERT EXPRESSIEVE 
ACRYLSCHILDERIJEN

TEUGE.- Gisela van der Peijl exposeert 
tot en met 31 juli in Teuge. Haar schilde-
rijen sieren de wanden van de Orange-
rie van de Levenstuinen van het Groot 
Hontschoten aan de Holthoevense-
straat 16 in Teuge. Op het landgoed kan 
men wandelen, genieten en tot rust ko-
men. In de paradijsje heeft Kunstkring-
kunstenares Gisela haar schilderijen 
een tijdelijke plek gegeven. Buiten treft 
u overigens veel glaskunst van een an-
dere Kunstkring-kunstenares, Truus Ro-
tenghatter.

Gisela exposeert geregeld met de 
groepsexposities bij de Kunstkring in 
Twello in galerie De Statenhoed. Ze is 
van jongs af aan altijd bezig geweest 
met schilderen. Acrylverf biedt haar 
vooral veel mogelijkheden tot expressie 
in vorm en kleur, waarbij nog enigszins 
van figuratie sprake is. Toch worden 
abstract en realistisch geregeld afgewis-
seld. En het is steeds weer een verras-
sing welk resultaat er uit de samenwer-
king tussen hoofd en handen rolt.

Gisela werd in 1944 geboren in Haar-
lem en al jong was ze met kunst aan de 
slag. Zo was ze al bezig in haar eerste 
schildergroep al op 16 jarige leeftijd in 

Amsterdam met ‘’de onafhankelijken’’ 
met naaktstudies. Later volgde in Breda 
“De beeldenaar”. Vanaf 1975 ging ze veel 
cursus volgen, waaronder bij het crea-
tief centrum Epe. Daarna volgde ze olie-
verflessen bij Lies van Beek. Maar ook 
het aquarelleren wilde ze leren en deed 
dat bij Frida Spaink. En niet te vergeten 
dook ze ook in de wereld van de etsen 
bij Pepe van de Pol. 

Dus op een gegeven moment was ze ook 
zover dat ze zelf les ging geven. Vele ex-
posities volgden vanaf 1980 tot 1999 in 
Amsterdam en ook  op de kunstmarkten 
was ze een bekende. Maar in 2001 week 
ze even ut voor een avontuurlijke expo-
sitie in Frankrijk, in het Centre Culturel 
Port en Bessin. Terug in Amsterdam in 
2002 ging ze ook weer exposeren en o.a. 
in het P.C.M. gebouw. 
Hierna ging Gisela steeds meer het spiri-
tuele pad op. Na een speciale opleiding 
Vrouw en Kracht heeft ze toen ook voor 
kinderen mooie workshops gemaakt 
en gegeven, o.a. het schilderen van 
totemdieren in Normandië, Frankrijk. 
Eenmaal terug in Nederland is Gisela 
vanaf 2010 trouw lid  en gewaardeerde 
mede-exposant op de groepsexposities 
van de Kunstkring in Twello. Deze zijn 
elk weekend in de Statenhoed aan de 
Dorpsstraat 11  in Twello te bezichtigen.

Gisela is nog lang niet van plan te stop-
pen en schildert vol overgave aan nieu-
we kunstwerken. Overigens kunt u haar 
werk vrij bekijken, maar voor de entree 
voor de tuinen in Teuge moet u wel be-
talen. De groepsexpositie in Twello is 
altijd gratis toegankelijk (meer informa-
tie info@kunstkringvoorst.nl). Voor de 
tuinen in Teuge kijkt u op de website of 
mailt u met info@levenstuinenen.nl 
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MENTALE GEZONDHEID 
JONGEREN VERSLECHTERD
REGIO.- Jarenlang was de mentale gezondheid van jongeren stabiel. Maar 
sinds 2015 is het aantal jongeren met psychosociale problemen in de regio 
Noord- en Oost-Gelderland sterk toegenomen. Ook zijn er minder jongeren 
die zich gezond voelen en is het ziekteverzuim van school toegenomen. Dit 
blijkt uit onderzoek dat GGD Noord- en Oost-Gelderland uitvoerde in het 
najaar van 2019, nog vóór de coronacrisis.

Veel stress
Het slechter worden van de mentale ge-
zondheid kan samenhangen met toene-
mende stress. De helft van de jongeren 
voelt zich (zeer) vaak gestrest. Als oorza-
ken noemen zij vooral school en werk; 
en ‘alles wat ik moet doen’. Stress door 
problemen speelt een veel kleinere 
rol. De coronacrisis heeft jongeren ook 
stress bezorgd. Uit de Coronapeiling 
Jeugd die de GGD eind mei uitvoerde, 
blijkt dat ruim een kwart van de jonge-
ren tijdens de crisis meer stress heeft 
ervaren dan normaal. Toch bleek toen 
ook dat de meeste jongeren daar goed 
mee om weten te gaan. Ze zoeken aflei-
ding, accepteren het en blijven positief. 
Een veel kleiner deel van de jongeren 
werd chagrijnig of deed helemaal niets 
meer.

Leefstijl verbeterd
Uit het onderzoek dat in het najaar is 
gehouden, kwamen ook positieve resul-
taten naar voren. Meer jongeren eten 
iedere dag groente en fruit, meer jon-
geren drinken water, minder jongeren 

drinken frisdrank, en minder jongeren 
gebruiken genotmiddelen. De campag-
nes van de afgelopen jaren om de leef-
stijl van jongeren te verbeteren, lijken 
hun vruchten af te werpen.

Resultaten van het 
onderzoek helpen bij het 
opstellen van beleid
De vragen over mentale gezondheid, 
stress en leefstijl maakten onderdeel uit 
van een groter onderzoek van de GGD . 
Dit onderzoek is in het najaar van 2019 
uitgevoerd onder jongeren van klas 2 en 
4 van het voortgezet onderwijs, leerlin-
gen van het praktijkonderwijs én jong-
volwassenen in de leeftijd van 16-24 
jaar. De belangrijkste resultaten staan 
in de e-magazines ‘Resultaten Gezond-
heidsmonitor Jeugd 2019’ (over middel-
bare scholieren) en ‘Resultaten Gezond-
heidsmonitor Jongvolwassenen 2019’. 
Deze zijn te vinden op www.ggdnog.nl/
gezondheidsmonitors. De resultaten 
worden gebruikt voor de ontwikkeling 
van beleid om de gezondheid van jon-
geren te bevorderen. 

KIES JE SPORT! 
hig

h fi v
e

On tour
Informatie
Meer informatie over Kies je Sport! kan je vinden op www.voorstactief.nl of 
neem contact op met onze beweegcoördinator Tom Spijker, 
via tom@voorstactief.nl of 06-48031070. 

‘’Als gemeente vinden wij het belangrijk dat kinderen op jonge 
leeftijd regelmatig sporten en bewegen. Kies je Sport! past in ons 
gemeentelijke beleid om kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar gratis 
kennis te laten maken met verschillende sport- en  beweegactiviteiten 
en sport- en beweegaanbieders in de gemeente Voorst.’’ Hans van der 
Sleen, wethouder gemeente Voorst

Er doen 15 sport- en beweegaanbieders mee met Kies je Sport! 
Je kan meedoen met 22 verschillende clinics in 19 verschillende 
takken van sport. Kies je Sport! gaat vanaf 1 oktober a.s. van start. 
Houdt de website van Voorst Actief in de gaten voor 
meer informatie. 

GRATIS (SPORT)KENNISMAKINGSCLINICS VOOR KINDEREN IN DE LEEFTIJD 7 T/M 12 JAAR   

Welke sport past er bij jou?
Kinderen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar kunnen vanaf 

1 oktober a.s. meedoen met KIES JE SPORT! 
Kies je Sport! is een initiatief van team Voorst Actief 

on Tour, waarbij kinderen van oktober t/m mei kunnen 
meedoen met gratis (sport)kennismakingsclinics 

bij sport- en beweegaanbieders. 

Kies je Sport! 
Elke maand zijn er maximaal drie 

verschillende sport- en beweegaanbieders 
die één of meerdere clinics aanbieden. 

Het doel van Kies je Sport! is om kinderen 
op een laagdrempelige manier kennis 

te laten maken met de diverse sport- en 
beweegmogelijkheden in 

de gemeente Voorst

PLANT BOMEN VOOR EEN ENERGIENEUTRAAL 
GELDERLAND - HERHALING ACTIE ‘DOE MEE EN PLANT! 
100.000 BOMEN EN STRUIKEN IN GELDERLAND

REGIO.- Vorig jaar deden maar liefst 263 
enthousiaste deelnemers mee aan de 
plantactie ‘Doe mee en plant! 100.000 
bomen en struiken in Gelderland’. Zij 
plantten samen 122.733 struiken en 
1200 bomen op hun eigen grond. Over 
een periode van 50 jaar wordt hiermee 
ruim drieduizend ton CO2 vastgelegd. 
Met de aanplant van al deze extra bo-
men en struiken zetten we samen de 
stap naar een energieneutraal Gelder-
land. Wegens de enorme belangstelling 
van bewoners voor een mooier land-
schap en een beter klimaat organiseert 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) opnieuw de actie. Doet u weer 
mee?
 
Graag willen we naast extra CO2 vast-
legging ook de landschapsstructuren 

versterken en biodiversiteit verhogen. 
Met deze actie stimuleren we de aan-
plant van lijnvormige elementen in het 
landschap, zoals houtsingels, bijen-
haag, patrijzenhaag, struweelhaag en 
knip- en scheerheg. Daarnaast willen 
we graag weer meer schaduwbomen 
terug in het landschap, dit kan met de 
aanplant van bomenrijen, boomgroe-
pen of solitaire bomen in of naast het 
weiland.
 
Herstel landschap per regio
De 100.000 bomen en struiken kunnen 
aankomend plantseizoen aangeplant 
worden door middel van drie regioge-
bonden acties, te weten: herstel van 
coulissenlandschap in de Achterhoek, 
aanplant van heggen en hagen in het 
Rivierengebied en herstel van houtsin-

gels op de Veluwe. Daarnaast start pro-
vinciaal de actie voor de aanplant van 
schaduwbomen voor vee.
 
Hoe werkt het?
Op de website vindt u meer informa-
tie over de acties en een aanmeldfor-
mulier. Na aanmelding ontvangt u een 
automatische bevestiging. Een advi-
seur van SLG neemt uw aanmelding in 
behandeling. U ontvangt van de advi-
seur per e-mail een overzicht van het 
assortiment. Hierbij ontvangt u ook 
aanplant- en onderhoudsinstructies. 
De beplanting kunt u ophalen op een 
feestelijke uitdeeldag in het najaar van 
2020. U moet de beplanting daarna zelf 
aanplanten en onderhouden.
 
De beplanting is tegen een voordelig 
tarief te bestellen dankzij een subsidie 
van de provincie Gelderland en mits u 
aan de voorwaarden voldoet. U betaalt 
voor een boom € 7,50 en voor bosplant-
soen € 0,25 per struik. In de voorwaar-
den voor deelname staat aangegeven 
wanneer de uitdeeldag in uw regio 
plaatsvindt.
 
U kunt bomen en struiken aanplanten 
met subsidie van de provincie Gelder-
land. Doe mee en plant! Kijk voor meer 
informatie, het aanmeldformulier en de 
voorwaarden op: 
https://landschapsbeheergelderland.
nl/100-000-bomen-en-struiken/
 
Laten we met elkaar de stap zetten naar 
een energieneutraal Gelderland.
Dit initiatief wordt financieel mogelijk 
gemaakt door de provincie Gelderland.
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ALS DE DOOD 
VOOR DE DOOD! 
Als beginnende puber keek ik met een bakkie 

chips in de handen geregeld naar een koddige 
cabaret show. Zo zat ik me met mijn pokdalige 

gezichtje keihard te vervelen bij Freek de Jonge en 
kon ik in mijn kappa trainingspakje energiek meestuite-

ren met Jochem Myjer. Door de grappen en grollen van Theo 
Maassen en Hans Teeuwen trokken al mijn lachspieren zich aan en sprongen er geregeld 
wat puistjes uit hun voegen. Hoe extremer en sadistischer des te harder ik moest lachen 
waardoor alles open knapte en het pus over mijn gelaat heen gutste. Wellicht geen pret-
tig gezicht maar geloof me dat wanneer je met je tong langs je mondhoeken likte het er-
ger smaakte. Naar mate ik ouder werd ben ik vooral Youp van t’ Hek blijven volgen. Recht 
voor zijn raap, zelfspot en verbazingwekkend veel humor. In veel facetten lijken Youp 
en ik dan ook wel op elkaar. We zijn dol op lekkere wijven, hebben niks met alcoholvrij 
bier en zo zijn Youp en ik bijvoorbeeld ook extreem dol op zuurstof of beter gezegd zijn 
we als de dood voor de dood! Waar je je spinnenfobie kan overwinnen door je angsten 
onder ogen te komen lijkt me dit niet de meest ideale weg om de vrees voor de dood te 
overwinnen. Er over praten brengt me al snel in een neerwaartse spiraal die harder tui-
melt dan de carrières van Arie Boomsma en Wilfred Genee. Sinds de geboorte van mijn 
dochter vier ik het leven des te meer en ben ik panisch voor de dood. Nooit meer een 
glimlach van je dochter aanschouwen, nooit meer dat laatste biertje voordat je echt met 
je vriendin mee naar huis moet en nooit meer dat gevoel van eindelijk kunnen plassen 
na een te lange autorit. Jezelf nooit meer kunnen verheugen op iets en dat voor eeuwig 
en altijd is voor mij net wat te lang. Dat past niet bij zo’ n ongeduld als ik. Ik heb het liefste 
8 feestjes in het weekend, plan daar het liefst met iedereen een ander uitje en ga nooit 
meer naar huis. Wat dat betreft ben ik jaloers op Arie Boomsma! Want hij gelooft. Helaas 
ook in het plegen van censuur om een programma te boycotten en het inperken van de 
vrijheid van meningsuiting, maar Arie gelooft. Arie heeft een houvast en iets om zich op 
te verheugen. En als ik de reacties lees op Twitter is Arie niet de enige die hoopt dat Arie 
het hiernamaals mag gaan betreden. Daarentegen heeft HBO 5 afleveringen geschrapt 
van de hitserie South park omdat profeet Mohammed hierin op de hak werd genomen 
en ze bang zijn voor doodsbedreigingen. De angst regeert en in de media zie je steeds 
meer marionetten die naar de pijpen dansen van de grote bekken. En wellicht was het 
grapje van Johan Derksen imperfect, had Arie zijn mede tv-presentatoren niet moeten 
verraden en was het stukje hierboven over acne bijzonder smakeloos. Maar zo heeft ie-
dereen zijn een eigen mening en denk ik dat als onze “Judas” Arie Boomsma in de hemel 
terecht komt dat Johan, Youp en ik toch ook wel een klein kansje krijgen.

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

“aan het strand zie je precies wie 
met het openbaar vervoer gekomen is”

“NADELEN VERSOEPELDE CORONAWET”

OP 1 SEPTEMBER OPENT SJOPPEN BIJ 
VEERTJE DE DEUREN IN TWELLO

TWELLO.- Het leukste Jouw Sjop in Mijn 
Sjop concept van de omgeving!
Twello. – Veronique Elizen uit Twello gaat 
eindelijk haar droom werkelijkheid zien 
worden. Nadat zij op 16 jarige leeftijd in 
Twello begonnen is als verkoopster in een 
kledingzaak, en 18 jaar een administra-
tieve baan heeft gehad, heeft zij nu haar 
baan opgezegd en besloten in de voet-
sporen te treden van haar voorouders. De 
Opa’s en Oma van Veronique hadden een 
eigen timmerbedrijf, tuinderij en een krui-
denierswinkel. Het ondernemen zit blijk-
baar in de genen! Er volgt nu een drukke 
tijd met klussen en inrichten van de win-
kel, want op 1 september zal Veronique 
een ieder verwelkomen in haar winkel 
aan het Raccordement 127 met de naam 
“Sjoppen bij Veertje”. 

Hoe werkt nu zo’n Shop in 
Shop concept?
Sjoppen bij Veertje is een shop in shop 
concept waar particulieren en  onder-
nemers een “kraam” kunnen huren. Een 
kraam is al vanaf één week te huur. Iedere 
huurder krijgt stickers met een unieke bar-
code die je kan voorzien van de prijs die jij 
voor het product wil hebben. Het kassasy-
steem houdt bij wat er verkocht is, en dit 

maken wij aan jou over. Dit kan je ook zelf 
via een persoonlijke login code inzien Deze 
kramen in verschillende formaten zijn zelf-
standig in te richten met allerlei produc-
ten, zowel nieuw als tweedehands. Aan 
de jeugd wordt  ook gedacht, superleuk 
om je speelgoed te gaan verkopen! Ook 
voor verenigingen die op dit moment veel 
spullen hebben ingezameld voor rommel-
markten die nu helaas niet door kunnen 
gaan, is deze winkel de juiste oplossing! 
Ben jij creatief, maak je streekproducten of 
heb je je kamer opgeruimd…. Deze shop 
in shop is dus echt niet voor alleen voor 
ondernemers, het is juist echt een winkel 
voor jou en mij. Het huren van een kraam 
is erg laagdrempelig en Veronique geeft 
je graag allerlei tips en tricks hoe jij jouw 
kraam zo aantrekkelijk mogelijk in kan 
richten, en zo je artikelen kan verkopen.   
Bij Sjoppen bij Veertje wordt je gezien!

Lekker struinen langs de 
diverse kraampjes
Er komen ongeveer 100 kraampjes die 
kunnen gevuld zijn met zelfgemaakte, 2e 
hands artikelen, kunst of kitsch, antiek of 
juist splinternieuw.  In een gezellige onge-
dwongen sfeer lekker overdekt rondstrui-
nen. En dan onverwachts, ontdek jij daar 

iets leuks, verstopt achter op een schapje. 
Want bij Sjoppen bij Veertje, vind je maar 
zo, net dat bijzondere item of unieke ca-
deautje! Voor iedere portemonnee is er 
wel wat te vinden. 

Sjoppen bij Veertje draagt de 
goede doelen een warm hart 
toe! 
In overleg kan  jij na het huren van je 
kraam de overgebleven spullen doneren 
aan een goed doel. Daar is daar een spe-
ciale kraam voor beschikbaar gesteld. De 
opbrengst doneren wij aan een nader te 
bepalen en wisselend goed doel of vereni-
ging uit de Gemeente Voorst.
Profiteer NU van de leuke openingsaan-
bieding, 
RESERVEER VOOR 1 AUGUSTUS JE KRAAM 
, HUUR 4 WEKEN VOOR DE PRIJS VAN 3 
WEKEN
 
Kijk op www.sjoppenbijveertje.nl  hier vind 
je meer informatie over tarieven, voor-
waarden en mogelijkheden.
Voor meer info, neem gerust contact met 
Veronique op  info@sjoppenbijveertje.nl
Door op Instagram en Facebook “Sjoppen 
bij Veertje” te volgen, blijf je op de hoogte 
van alle voorbereidingen en leuke acties.

MAATJESACTIVITEITEN VAN 
VRIENDENDIENSTEN IN DE LANDELIJKE 
FINALE VOOR APPELTJES VAN ORANJE

VOORST.- De Appeltjes van Oranje worden 
jaarlijks uitgereikt door het Oranje Fonds 
aan drie sociale projecten die op succesvol-
le wijze verschillende groepen mensen ver-
binden en die ervoor zorgen dat mensen 
weer meedoen in de samenleving. Dit jaar 
is het thema van de uitreiking ‘Maatjes ben 
je samen’. Dat betekent dat de prijzen dit 
jaar volledig in het teken staan van maat-
jesprojecten.

In totaal hebben 100 maatjesorganisaties 
aan mee gedaan. Van alle aanmeldingen 
zitten de maatjesactiviteiten van Vrienden-
diensten bij de twaalf finalisten. 

Vanwege de maatregelen omtrent het co-
ronavirus kan de traditionele uitreiking 
van de Appeltjes van Oranje op Paleis 
Noordeinde niet doorgaan. Daarom wor-
den de prijzen dit jaar door Koningin Maxi-
ma online uitgereikt vanuit een studio, op 
donderdag 9 juli om 14.00 uur. De drie win-
naars worden tijdens de uitzending op hun 
eigen locatie verrast door felicitatieteams. 

De livestream is te volgen op: www.oranje-
fonds.nl en op de Facebookpagina van het 
Oranje Fonds.

Vriendendiensten zet zich in voor mensen 
met een psychische kwetsbaarheid uit de 
gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en 
Voorst. De drie kerntaken van de stichting 
zijn:
(ggz) Maatjesactiviteiten (1-op-1 maatjes, 
groepsmaatjes, vriendencafé);
Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning 
(informatie, advies, algemene ondersteu-
ning, PGB- zaken);
Zelfregiecentra in Deventer en Raalte  (in-
loop, (herstel)cursussen- en activiteiten, 
persoonlijke en maatschappelijke ontwik-
keling).

Wil je ook meedoen met onze activiteiten? 
Of wil je je voor een ander inzetten?
Meer informatie hierover vind je op: www.
vriendendienstendeventer.nl
Je kunt ook contact opnemen via 0570-
613747 of info@vriendendienstendeven-
ter.nl

We ontmoeten je graag!
Maatjesactiviteiten van Vriendendiensten: 
maatjeskoppel in de gemeente Voorst. 

http://www.sjoppenbijveertje.nl
mailto:info@sjoppenbijveertje.nl
http://www.oranjefonds.nl
http://www.oranjefonds.nl
http://www.vriendendienstendeventer.nl
http://www.vriendendienstendeventer.nl
mailto:info@vriendendienstendeventer.nl
mailto:info@vriendendienstendeventer.nl


ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 17 juni t/m di 14 juli 2020

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
4 halen, 2 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

3 halen, 2 betalen: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk. 

*

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

AARDBEIEN OF KERSEN
2 bakken à 400 of 500 gram

 2 VOOR

5.–

TOMMIES SNACKGROENTEN
Tomaatjes, paprika of komkommer
2 emmertjes à 300 of 500 gram of à 10 stuks

 2 VOOR

450
a5,98

JUMBO VERS GEGRILDE 
VLEESWAREN
Alle soorten met een  
‘vers & van de grill’ sticker 
2 verpakkingen circa 100 gram

2e
HALVE
PRIJS*

BIEFSTUK
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

MONTAIGNAN WIJNEN
4 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

4 HALEN
2 BETALEN*

HARING
Schaal 4 stuks

249

MSC-C-500
91

Geen 18, geen alcohol

3 HALEN
2 BETALEN*

ALLE RADLERS, CIDERS, 
DESPERADOS, CORONA OF 
HOEGAARDEN
Alle soorten
3 multiverpakkingen, losse blikken  
of flessen à 30-50 cl

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels tas à 1 kilo, blauwe bessen  
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram
of druiven wit pitloos bak à 500 gram

 3 VOOR

499
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ZOMERPROGRAMMA VHC 
TWELLO: VOOR IEDER WAT WILS

SPORT NIEUWS

TWELLO.- VHC Twello vindt het belang-
rijk dat iedereen kan sporten, van jong tot 
oud(er). Daarom organiseert VHC per leef-
tijdscategorie verschillende evenementen 
en trainingen. Van schoolhockeyclinics voor 
de jeugd tot aan walk-in hockey voor dege-
nen die wat minder intensief bezig kunnen 
of willen zijn maar wel lekker buiten willen 
bewegen. 

Schoolhockeyclinics
Voor alle kinderen die deze periode sport-
lessen op school missen, organiseren wij 
hockeyclinics. Deze clinics worden uiter-
aard op een coronaproof manier verzorgd! 
Het doel van de clinics is om kinderen op 
een leuke manier buiten te laten sporten, 
nu dit door scholen of sportverenigingen 
niet optimaal kan worden aangeboden. 
Verschillende scholen hebben zich al aan-
gemeld hiervoor. De kinderen worden ver-
deeld over verschillende onderdelen, waar-
bij ze in een spelvorm kennismaken met 
hockey. Er is zelfs een wedstrijdelement in-
gebouwd; een shoot out competitie tussen 
de leerlingen van verschillende scholen. De 
leerlingen hebben shoot outs mogen doen 
bij één van onze topkeepers. De scores van 
alle schoolkinderen die deze weken mee-
doen, worden verwerkt in een totaalklas-
sement, waardoor er aan het einde van alle 
clinics een top 3 uit komt. Uiteraard zijn er 
ook medailles op de dag zelf te verdienen, 
want wat hebben we een talenten gezien!
*De schoolhockeyclinics worden mede mo-

gelijk gemaakt door onze sponsors: Jumbo 
Binnendijk en Rabobank. 

Walk-in hockey
Voor volwassen zonder hockey ervaring 
introduceert VHC Twello deze zomer een 
andere manier van hockey, genaamd walk-
in hockey. Dit is speciaal bedoeld voor de 
beginnende hockeyers die hun techniek 
willen verbeteren, of voor volwassenen die 
kennis willen maken met hockey. Maar wat 
is walk-in hockey? De naam zegt het eigen-
lijk al ‘lopend hockeyen’, oftewel hockeyen 
zonder te rennen. De trainingen zijn gericht 
op het aanleren en verbeteren van hockey-
technieken. Walk-in hockey wordt vanaf 30 
juni op elke dinsdag van 20:00 uur tot 21:00 
uur gegeven. 

Zomeravondhockey
Elke zomer organiseert VHC Twello zomer-
avond hockey. Voor elke leeftijd is er een 
moment in de week waarbij we per leef-
tijdscategorie een gemengd partijtje spe-
len. Iedereen is welkom! Je hoeft ook hier-
voor geen lid te zijn of ervaring te hebben. 
Hockeysticks en bitjes zijn ook verkrijgbaar 
op de club. 

Aanmelden 
Wil jij je aanmelden voor een van de ge-
noemde initiatieven? Of heb je vragen? 
Stuur dan een mail naar werving@vhctwel-
lo.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact 
met je op.

VOORWAARTS STAAT ER GOED VOOR

TWELLO.- Voorwaarts T heeft het debuu-
tjaar in de eerste klasse vroegtijdig afge-
sloten met een tiende plaats. Na 17 wed-
strijden en 18 punten verder werd het 
seizoen om het coronavirus stilgelegd. 
Na het succesvolle jaar 2018-2019 waren 
de verwachtingen hoog. Niet zozeer op 
een hoge klassering, maar wel met het 
plezier dat gepaard gaat met het spelen 
op een hoger en daarmee uitdagend 
niveau. Het werd uiteindelijk een wissel-
vallig seizoen, waarbij het nog duidelijk 
wennen was aan het vereiste niveau dat 
wekelijks gebracht moest worden. De 
selectie verloor ook belangrijke sterk-
houders, zoals centrale verdediger Mat-
thijs Straatman die de schoenen aan de 
wilgen hing, frontman Simon Rutgers die 
ernstig geblesseerd raakte tegen RKHVV 
en Pim Havekes die met een chronische 
blessure tot de winterstop niet inzetbaar 
bleek. De uitbreiding van de selectie 
met Ismar Maglajlic, Sven Teunissen, 
Bruce Schotman en keeper Michiel Sel-
horst bleek achteraf broodnodig. Na de 
winterstop groeide langzamerhand het 
vertrouwen weer en in ieder geval werd 
met duidelijke cijfers afstand genomen 
van de degradatieploegen. Maar na dit 
halfbakken seizoen weten we nog niet 
goed waar we staan aan de vooravond 
van het nieuwe seizoen. De pluspunten 
op weg naar het nieuwe seizoen? De spe-
lersgroep bleef intact en de selectie krijgt 
een kwalitatieve injectie. En niet onbe-
langrijk, zowel de jonge spelersgroep 
als de staf hebben een ervaringsjaar in 

de rugzak. Trainer Jochem de Weerdt 
steekt die meerwaarde niet onder stoe-
len of banken. 
“Ontwikkelen doe je door wedstrijden 
te spelen en te trainen op een hoger ni-
veau. In de eerste klasse is het moeilijker 
tot kansen en doelpunten te komen en 
de tegenstander heeft minder ruimte 
en tijd nodig om te scoren. Wanneer 
wij zelf de bal hebben is het ons ook 
op dit niveau regelmatig gelukt om de 
tegenstander de wil op te leggen. In de 
laatste fase van het balbezit is het creë-
ren van echte kansen en het maken van 
doelpunten moeilijk gebleken en daar is 
voor ons nog winst te boeken. We ste-
ken niet onder stoelen of banken dat we 
dit seizoen ook wel een paar wedstrijden 
zwaar de onderliggende partij waren, 
maar in de meeste wedstrijden konden 
we goed mee en soms waren we de be-
tere ploeg. We mogen echter meer van 
ons afbijten in fases van wedstrijden 
waarin we bovenliggend zijn.”
Voorwaarts was achteraf vooral effec-
tief tegen de teams die een trede lager 
stonden op de ranglijst en daarmee be-
wees het in deze klasse thuis te horen. 
De ambities gaan echter verder want het 
komend seizoen wordt de selectie aan-
gevuld met de talentvolle Justus van Gij-
tenbeek en Marcus van Geelen uit eigen 
kweek. En daarbij blijft het niet, want 
Marlo de Groot (WSV), Boy Boeloerditi 
(Excelsior ’31) en Samuel Wakana (GA 
Eagles) zorgen voor een kwalitatieve 
injectie. Boy en Samuel hebben beiden 

een verleden bij Voorwaarts Twello. Boy 
speelde tien jaar in de top van het ama-
teurvoetbal en Samuel zit nog vol per-
soonlijke ambitie om, met Voorwaarts 
als springplank, weer aan te haken in het 
betaalde voetbal. Marlo (23 jaar) is voor 
de selectiespelers van Voorwaarts geen 
onbekende. Hij kent diverse spelers uit 
de hoofdmacht door een gezamenlijk 
verleden bij vertegenwoordigende elftal-
len. 
Daarenboven toont Jochem de Weerdt 
zich nog eens zeer content met de nieu-
we technische staf. Met de komst van 
Sander Hulshof (voorheen hoofdtrainer 
VV Activia) en keeperstrainer Dominic 
van Hoof (JO21 trainer GA Eagles) heeft 
De Weerdt twee goede sparringpartners 
gevonden. Alle reden om met vertrou-
wen naar het nieuwe seizoen uit te kij-
ken. 

Dat optimisme draagt Jochem de Weerdt 
ook uit. “Doorgaan met waar we mee 
bezig zijn. Dit is een mooie groep met 
een goede gemiddelde leeftijd die nu 
zeventien wedstrijden heeft mogen spe-
len op eerste klasse niveau. Een klasse 
waar details bepalend zijn. We willen 
graag zo snel mogelijk de bal veroveren 
en zelf bepalend zijn aan de bal. Dit wil-
len de meeste trainers en dat roepen wij 
dus ook, maar ik denk dat we met deze 
selectie meer van ons af gaan bijten.” 
Voorwaarts begint op 16 augustus om 
12.00 uur met een oefenwedstrijd tegen 
SV Epe.

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS!

HOND MESSIE, DE 
VOETBAL FANAAT!
Net als zijn naamgenoot is Messie gek op spelen en dus ook met 
een bal. Messie is dan natuurlijk ook een leergierige Border Col-
lie kruising van 1.5 jaar oud. Border Collies staan bekend om hun 
fantatieke karakters. Iets moet sneller, leuker en soms uitdagender. 
Dus als je hem niet genoeg uitdaging kan geven dan zal hij zich-
zelf gaan vermaken. Zo wil hij enorm graag drijven. Dit zal hij met 
vliegen, katten maar ook met kinderen en mensen kunnen doen. 
Messie vraagt een ervaren trainer die hem naar een professioneel 
niveau kan krijgen. Die niet bang is voor een uitdaging en die hem 
de sturing geeft die hij nodig heeft. Wegens zijn opvliegende ka-
rakter en zijn fanatisme over voer en speeltjes raden we hem niet 
aan bij kinderen. Hij heeft een duidelijke en stabiele baas nodig. Bij 
interesse in Messi neem dan contact op met het dierenasiel.

HITTEPROTOCOL IN WERKING
GOUD VOOR JAN DE RUITER
TWELLO.- De afgelopen week was het weer 
van dien aard dat er al in een vroeg stadi-
um werd besloten om de afstand voor de 
vlucht van zaterdag wat in te korten zodat 
het mogelijk was de losplaats in 1 nacht te 
bereiken. Hiermee werd voorkomen dat de 
duiven in de verzengende hitte 2 nachten in 
de manden zouden moeten verblijven. Ook 
werd het aantal duiven per mand aangepast 
zodat er meer ruimte per duif beschikbaar 
was.

Morlincourt
Daar waar eerste een lossing in Nanteuil 
(418 km) op het programma stond werd 
al vrij snel besloten om dit om te zetten 
naar Morlincourt (368 km). Op papier niet 
echt veel dichterbij maar juist genoeg om 
niet al op donderdag richting Frankrijk te 
hoeven vertrekken en dus de duiven een 
dagje langer op de hokken te kunnen heb-
ben. Een wijs besluit wat de goedkeuring 
kon wegdragen van alle duivenliefhebbers. 
Met hoge temperaturen zoals afgelopen 
week hoopt heel duiven minnend Neder-
land altijd op een zo vroeg mogelijke lossing 
zodat de duiven het grootste gedeelte van 
hun terugreis onder relatief koele omstan-
digheden kunnen afleggen. Nu kunnen de 
liefhebbers natuurlijk altijd van alles willen 
maar de lossingsverantwoordelijken heb-
ben met heel wat zaken rekening te houden. 
Uiteraard moet het weer goed zijn maar dan 
niet alleen op de plek van lossing maar ook 
onderweg. Dan moet er rekening worden 
gehouden met andere konvooien die op 
dezelfde plaats of in de buurt staan. Uit-
eindelijk konden de ruim16.000 duiven van 
de afd. Gelders Overijsselse Unie om half 
negen in vrijheid worden gesteld. Vanuit 
Twello was er een geringe, 139 duiven, deel-
name om diverse redenen: sommige lief-
hebbers deden niet mee vanwege de zware 
vluchten van de afgelopen weken en ande-
ren hielden er wat thuis voor de lange dag-
fondvlucht van komende week uit Orléans 
(560 km) in de hoop dat die a.s. donderdag 
fris aan de start gebracht kunnen worden. 
Dan de vlucht: De eerste paar uur is er na-
tuurlijk niet veel lol te beleven. De duiven 
zijn los en er moet worden gewacht totdat 

er elders in de afdeling duiven arriveren om 
een inschatting van de snelheid te kunnen 
maken. Nu is het altijd lastig om te verge-
lijken omdat de omstandigheden overal 
anders zijn, dus zekerheid is er nooit en 
een liefhebber wil niet graag verrast wor-
den dus neemt hij al ruim van tevoren zijn 
post in. Wanneer de eerste duif zich dan 
meldt, en ook nog uit de goede richting 
komt, geeft dat een enorme kick. Sommige 
duiven storten zich als een baksteen naar 
beneden om op de klep te landen en het 
hok in te gaan. Daar staat in ieder geval een 
lekkere bak met fris water op ze te wachten 
en wellicht ook wat eten. Niet alle liefheb-
bers voorzien hun duiven meteen van eten 
omdat ze soms eerst even weer een beetje 
moeten bijkomen van de inspanningen.  
De eerste melding op de website van de club 
kwam dit keer uit Teuge. Jan de Ruiter had 
al een paar keer dicht bij de overwinning ge-
zeten en dit keer was het raak. Ondanks de 
hoge snelheden was het niet meteen een 
snel concours waarbij de duiven elkaar in 
rap tempo opvolgden. Bram Scherpenzeel, 
specialist op de dagfond en volgende week 
in zijn element, heeft de duiven goed aan de 
gang. Met de 2e plaats en 5 x top tien is hij de 
uitblinker. De Comb. van Brummen, vorige 
week uitgebreid beschreven, pakt met hun 
favoriete ‘492, de winnaar van vorige week, 
het brons. Daarmee is de ‘492 tot nu toe de 
beste duif op de middenafstanden. Stefan 
Jansen revancheert zich voor de wat min-
dere vlucht van vorige week en heeft naast 
de 4e plaats een aantal mooie tijdduiven. De 
2e duif van Jan de Ruiter en de 1e van Jan 
Ketelaar maken de top 10 vol. De eerste 4 
duiven zijn van 4 verschillende liefhebbers, 
een mooie spreiding van de kopprijzen. 
Volgende week dus 2 vluchten op het pro-
gramma. Op donderdag gaan de dagfond-
duiven richting Orléans en op de vrijdag de 
snelle duiven naar Niergnies (308 km). Dit 
zal voor een aantal liefhebbers weer een 
mooi moment zijn om in te stappen na een 
weekje rust.
Top 10 Morlincourt: 1,7. Jan de Ruiter, 
2,5,6,9,10. Bram Scherpenzeel, 3. Comb. 
van Brummen, 4. Stefan Jansen, 8. Jan Ke-
telaar.



DEZE PAGINA IS EEN INITIATIEF VAN: In samenwerking met alle vrijwilligers, dorpsbelangenorganisaties en dorpscontactpersonen uit onze 12 dorpen. Wil jij 
initiatieven met ons delen? Of heb jij hulp nodig om een initiatief op te zetten? Onderstaande genoemde partijen helpen 
je graag! Ook voor allerlei andere vragen omtrent de huidige situatie kan je bij hen terecht. 

GEMEENTE VOORST 
Contactpersoon: 
Chris Frencken 
c.frencken@voorst.nl

KIJKINDEKERNEN
Contactpersonen: 
Guus Kroes & Chris Frencken
info@kijkindekernen.nl

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
Contactpersoon: 
0571-745150
info@cjgvoorst.nl

MAATSCHAPPELIJK NETWERK VOORST 
Contactpersoon: 
0571-74 51 11
info@mnvoorst.nl

STEUNPUNT MANTELZORG
Contactpersoon: 
Annet Reimert
a.reimert@mensenwelzijn.nl

ZODUS
Contactpersoon: 
Joris van Rest
joris@zodus.nu

MENS EN WELZIJN VOORST 
Contactpersoon: 
Guus Kroes 
g.kroes@mensenwelzijn.nl

VRIJWILLIGERS CENTRALE VOORST 
Contactpersoon: 
Dorothy den Boer
d.denboer@mensenwelzijn.nl

Interview Ochtendpost: Interview Ochtendpost: Interview Ochtendpost: Auteur Sylvia van den TopAuteur Sylvia van den TopAuteur Sylvia van den Top
JE MOET TOCH ZELF HET LEVEN EEN BEETJE VIERENJE MOET TOCH ZELF HET LEVEN EEN BEETJE VIERENJE MOET TOCH ZELF HET LEVEN EEN BEETJE VIEREN

Maatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijk
BUURTSPORTCOACHES HELPEN JOU WEER OP WEGBUURTSPORTCOACHES HELPEN JOU WEER OP WEGBUURTSPORTCOACHES HELPEN JOU WEER OP WEGBUURTSPORTCOACHES HELPEN JOU WEER OP WEGBUURTSPORTCOACHES HELPEN JOU WEER OP WEGBUURTSPORTCOACHES HELPEN JOU WEER OP WEG

DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET 
ARIADNE LEEFOGEARIADNE LEEFOGEARIADNE LEEFOGEARIADNE LEEFOGEARIADNE LEEFOGEARIADNE LEEFOGE

CORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSEN
Maatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkMaatregelen versoepelen, sporten weer volop mogelijkDE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET 

CORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENInitiatieven en nieuws uit de gemeente

Één telefoontje of mailtje vooraf is voldoende om een bezoekje te kun-
nen brengen aan Atelier Klarenbeek, het atelier van beeldend kunste-
naar en docent Ariadne Leefoge aan de Landweg 19 in Klarenbeek.

Ariadne studeerde in 2015 af aan de vijfjarige opleiding tot autonoom 
beeldend kunstenaar aan de kunstacademie Haarlem-Leiden. Ze 
woont en werkt sinds vier jaar aan de rand van het bos in Klarenbeek-
Voorst. Het schilder- en tekenwerk van Ariadne is zeer gevarieerd: 
grote kleurrijke schilderijen op doek, maar ook kleiner werk op paneel, 
spannende composities in acryl en pastel en verfi jnde pentekeningen. 
Maar ook met veel geduld gemaakte botanische tekeningen, waarbij 
het lijkt of je de appels met hun bloesemtakjes, de bloemen met hun 
tere blaadjes en de glanzende kastanjes zó van het papier kunt pluk-
ken. Bekijk haar fi lmpje op www.kunstkringvoorst.nl 

Naast haar beeldend kunstenaarschap werkt Ariadne als docent teke-
nen en schilderen bij educatief centrum Gigant in Apeldoorn, de Volks-
universiteit in Lisse en in haar eigen atelier in Klarenbeek. Daar geeft 
zij cursussen en workshops met diverse thema’s en technieken.

Vandaag spreken we Wil Kroon (70), uit Terwolde. Met haar volgt een 
gesprek over het leven en werken tijdens deze ‘coronatijd. 

KUN JE IETS MEER VERTELLEN 
OVER JE THUISSITUATIE?
‘Ik ben getrouwd met Henk Breman. Wij wonen zes jaar in Terwolde 
in een oud boerderijtje, heerlijk buitenaf met een prachtige tuin. Mijn 
man is veel bezig in die tuin. Ik doe vooral de boodschappen en ben 

Buiten wordt er alweer enige tijd volop gesport. Ballen rollen, paarden 
rijden en baantjes worden weer getrokken. Ook de sportscholen en 
binnensportaccommodaties zijn met ingang van 1 juli weer geopend. 
“Persoonlijk heb ik het sporten wel gemist en velen met mij. Het is toch 
wel ontzettend fi jn dat regels versoepeld zijn” aldus Erica Nap. Samen 
met Guus Kroes biedt ze hulp aan bij het vinden van een passende 
sport. “Heb jij nog geen leuke sport of zou je wel eens iets anders willen 
proberen? Beweeg je voldoende of valt hier nog winst in te behalen? 
Wij helpen je graag op weg.”

Erica en Guus zijn beide werkzaam als buurtsportcoach in de gemeen-
te Voorst. Erica is gespecialiseerd in het sportaanbod voor mensen 
met een beperking. Via het platform van Uniek Sporten brengt zij het 
lokale sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep in kaart. Daarin 

lekker creatief bezig. Wij zijn gepensioneerd, dus we leidden voor de 
corona al een relaxed leven, wat niet betekent dat we de hele dag 
achter de geraniums zaten. Ik zag tot de corona altijd veel vriendinnen 
en we kregen regelmatig bezoek. Dat kwam in maart ineens gierend 
tot stilstand. De eerste weken was het wel fi jn om in je ‘eigen hol’ te 
zitten, maar na een tijdje kwamen er toch af en toe weer mensen in de 
tuin op bezoek. Het is fi jn om mensen weer ‘live’ te zien.  We zijn vanaf 
het begin van de coronatijd wekelijks een lange fi etstocht gaan maken 
en dat doen we nu nog steeds. Ko¤ ie in de thermoskan en brood mee. 
Je moet het leven wel een beetje blijven vieren he?’

HOE COMBINEER JE OP DIT MOMENT 
JE WERK MET JE PRIVÉLEVEN?
‘Vorig jaar heb Ik contact gezocht met SeniorWeb van de Bibliotheek. 
Op mijn telefoon had ik veel fi lmpjes staan waar ik wat mee wilde 
doen. Ik ben goed geholpen door Roy Bosman die me geleerd heeft de 
fi lmpjes aan elkaar te monteren, compleet met een muziekje eronder. 
Daar had ik nu in deze coronatijd mooi tijd voor. Roy heeft me ook ge-
holpen met het bijhouden van onze websites. Mijn man en ik hebben 
allebei nog een website, vanuit ons werkleven. Het is heel handig dat 
ik daar nu zelf informatie op kan zetten. Mijn man heeft zijn hele leven 
in Afrika gewerkt en hij wordt nog weleens gevraagd voor advies of om 
een lezing te geven, zijn website:  www.henkbreman.com
Ik ‘werk’ zelf ook af en toe nog een beetje. Ik interview bijvoorbeeld 
voor een vakblad van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). 
Daarvoor reisde ik door het hele land. Helaas gaat dat op dit moment 
vooral telefonisch. Mijn website: www.kroonwoordendaad.nl .’

ZIJN ER SPECIALE DINGEN DIE 
JE MIST OP DIT MOMENT?
‘Dat ik zo even bij iemand kan aanwippen, de trein kan pakken of met 
m’n vogelclub er op uittrekken. Ik ben wel blijven wandelen, alleen of 
met een vriendin. Ook met een Syrische mevrouw in ons dorp waar ik 
‘taalmaatje’ voor was. Zij is inmiddels ingeburgerd, maar het is voor 
haar toch fi jn om al wandelend haar Nederlands te blijven oefenen.’ 

HEB JE NOG EEN GOEDE LEES- OF FILMTIP 
OF ANDERE TIP?
‘Ik heb eindelijk het boek van Michelle Obama gelezen: ‘Becoming’. 
Een prachtig boek, door een mooi mens geschreven. Het verhaal is nu 
ook op Netfl ix te zien in een mooie documentaire.’ 

WAT NEEM JE MEE, NA DEZE CORONACRISIS?
‘Het feit dat we wat minder moeten reizen vind ik wel goed. Dat is voor 
ons als pensionado’s natuurlijk makkelijk zeggen, wij hebben altijd 
veel gereisd. Ik ben wel bang dat de maatschappij straks weer over-
gaat tot de orde van de dag. Wat ik wel heb gemerkt is dat je creatiever 
bent dan je denkt om toch contact te houden met anderen. Met een 
vriendin schrijf ik nu bijvoorbeeld dagelijks een mail over de afgelopen 
dag. Omdat ik bijna elke dag een rondje loop, zie ik hoe mooi de natuur 
zich ontwikkelt lang de vaste wandelroute. Ik zie de boeren hun land 
bewerken, ik zie het gewas opkomen, kalveren geboren worden en niet 
te vergeten al die jonge vogels die om ons heen vliegen. Ik realiseer me 
goed dat we bevoorrecht zijn ten opzichte van mensen in de stad die 
soms letterlijk boven op elkaar wonen.’  

wordt er samengewerkt met andere gemeenten uit de Stedendriehoek. 
Daarnaast ondersteunt ze verenigingen op allerlei vlakken. Guus werkt 
voor Mens en Welzijn Voorst en richt zich voornamelijk op de oudere 
doelgroep. “Wist je bijvoorbeeld dat er aanbod speciaal voor vrouwen 
is? Of dat er, alleen al in Twello, vijf seniorengymgroepen zijn?” vertelt 
Guus. “Je moet het inderdaad maar net weten” vult Erica aan. “We ken-
nen vele aanbieders, van verenigingen tot kleinere initiatieven en met 
die kennis willen we mensen helpen.”

Wil jij informatie over het sportaanbod voor mensen met een beper-
king, oftewel Uniek Sporten, neem dan contact op met Erica Nap via 
voorst@unieksporten.nl of bel: 06-27363024. Overige volwassenen 
met een sportgerelateerde vraag kunnen terecht bij Guus Kroes via 
g.kroes@mensenwelzijn.nl of bel: 06-36187898.
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DRAAIORGEL IN TERWOLDEDRAAIORGEL IN TERWOLDEDRAAIORGEL IN TERWOLDE
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ZONNEBLOEMEN UITGEDEELD IN TEUGEZONNEBLOEMEN UITGEDEELD IN TEUGEZONNEBLOEMEN UITGEDEELD IN TEUGEZONNEBLOEMEN UITGEDEELD IN TEUGEZONNEBLOEMEN UITGEDEELD IN TEUGEZONNEBLOEMEN UITGEDEELD IN TEUGE

11-04-202011-04-202011-04-2020
BLOEMETJES IN WILPBLOEMETJES IN WILPBLOEMETJES IN WILP

19-04-202019-04-202019-04-2020
BUURTBINGO IN WILP-ACHTERHOEKBUURTBINGO IN WILP-ACHTERHOEKBUURTBINGO IN WILP-ACHTERHOEK

19-04-202019-04-202019-04-2020
LIVE THUIS WORKOUT DOOR MENTAAL KRACHTIGLIVE THUIS WORKOUT DOOR MENTAAL KRACHTIGLIVE THUIS WORKOUT DOOR MENTAAL KRACHTIG

27-04-202027-04-202027-04-2020
QUARANTINGO TEUGEQUARANTINGO TEUGEQUARANTINGO TEUGE

03-05-202003-05-202003-05-2020
TASJES AFHAALBIEBTASJES AFHAALBIEBTASJES AFHAALBIEBTASJES AFHAALBIEBTASJES AFHAALBIEBTASJES AFHAALBIEB

06-05-202006-05-202006-05-202006-05-202006-05-202006-05-2020
BLOEMETJES IN POSTERENKBLOEMETJES IN POSTERENKBLOEMETJES IN POSTERENKBLOEMETJES IN POSTERENKBLOEMETJES IN POSTERENKBLOEMETJES IN POSTERENK

17-05-202017-05-202017-05-2020
PIECE OF KATE FOTOGRAFEERT GEZINNEN IN DE VECHTPIECE OF KATE FOTOGRAFEERT GEZINNEN IN DE VECHTPIECE OF KATE FOTOGRAFEERT GEZINNEN IN DE VECHT

19-05-202019-05-202019-05-2020
ROTARY BEZORGT MAALTIJDEN THUISROTARY BEZORGT MAALTIJDEN THUISROTARY BEZORGT MAALTIJDEN THUIS

22-05-202022-05-202022-05-2020
VIRTUELE GELUKSEEND TOERT DOOR DE GEMEENTEVIRTUELE GELUKSEEND TOERT DOOR DE GEMEENTEVIRTUELE GELUKSEEND TOERT DOOR DE GEMEENTE

01-06-202001-06-202001-06-2020
POPKOOR BREAK-OUT BRENGT EEN  CORONALIEDPOPKOOR BREAK-OUT BRENGT EEN  CORONALIEDPOPKOOR BREAK-OUT BRENGT EEN  CORONALIED

07-06-202007-06-202007-06-2020
‘BLIJF IN JE AUTO-PUZZELTOCHT’ DOOR PAMPUS‘BLIJF IN JE AUTO-PUZZELTOCHT’ DOOR PAMPUS‘BLIJF IN JE AUTO-PUZZELTOCHT’ DOOR PAMPUS

13-06-202013-06-202013-06-2020
VERRASSSINGSTASJES VOOR TERWOLDEVERRASSSINGSTASJES VOOR TERWOLDEVERRASSSINGSTASJES VOOR TERWOLDEVERRASSSINGSTASJES VOOR TERWOLDEVERRASSSINGSTASJES VOOR TERWOLDEVERRASSSINGSTASJES VOOR TERWOLDE

BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!BEDANKT!Samen houden we het leuk (en corona onder controle)
“Samen krijgen we corona onder controle” is een veelgehoorde slogan 
vanuit Den Haag. Samen hebben we echter niet alleen het virus onder 
de duim gekregen. Samen hebben we het ook leuk en leefbaar gehou-
den. We deden klusjes voor anderen, organiseerden online borrels of 
speelden bingo in de straat. Zomaar wat mooie voorbeelden uit onze 
gemeente. Zonder compleet te kunnen zijn delen we graag deze hart-
verwarmende plaatjes van verschillende initiatieven uit onze Voorster 
dorpen in de afgelopen periode.

Natuurlijk zijn we er nog niet. We moeten alert blijven en afstand hou-
den. En niet voor iedereen is het alweer vanzelfsprekend om mee te 
kunnen doen aan activiteiten die weer worden opgestart. Laten we 
daarom vooral doorgaan met het omkijken naar elkaar. Een kaart, 
een telefoontje of een bezoek op afstand. Voor heel veel mensen is en 
blijft dat heel erg belangrijk!

Toch, voor iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen willen 
we nu alvast zeggen: 

BEDANKT!

SAMEN HOUDEN WE HET LEUK 
( EN CORONA ONDER CONTROLE)

27-04-202027-04-202027-04-2020
KONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAG

28-03-202028-03-202028-03-202028-03-202028-03-202028-03-2020
QUARANTAINE QUIZ IN WILPQUARANTAINE QUIZ IN WILPQUARANTAINE QUIZ IN WILPQUARANTAINE QUIZ IN WILPQUARANTAINE QUIZ IN WILPQUARANTAINE QUIZ IN WILP



• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Markt open van 12:30 - 17:30 uur

Kom en proef de sfeer

     

     

PLAATS  DAG  DATUM TIJD    LOCATIE 

Terwolde Maandag  6 14:15 uur tot 15:15 uur  Schoolplein De Bongerd

Teuge Maandag  13 14:45 uur tot 15:45 uur  Schoolplein De Zaaier

Klarenbeek  Dinsdag  7 15:00 uur tot 16:00 uur  Schoolplein De Kopermolen 

Nijbroek Dinsdag  14 15:00 uur tot 16:00 uur  Schoolplein Ten Holtens Eve

De Vecht Woensdag  8 12:45 uur tot 13:45 uur  Schoolplein Antonius

Wilp  Woensdag 15 12:30 uur tot 13:30 uur  Schoolplein OBS Hagewinde

Twello  Donderdag 9 15:00 uur tot 16:00 uur  Schoolplein De Wingerd 

Voorst  Donderdag  16 14:45 uur tot 15:45 uur  Schoolplein De Wiekslag 

Wilp Achterhoek  Vrijdag  10 14:15 uur tot 15:15 uur   Schoolplein Kindcentrum Wilp-Achterhoek

Bussloo  Vrijdag  17 14:45 uur tot 15:45 uur  Schoolplein St. Martinus

Juli

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

Tom Spijker
Beweegcoördinator

Ismar Maglajlic
Buurtsportcoach

Mobiel: 06-48031070
Email: tom@voorstactief.nl

Mobiel: 06-15191179
Email: ismar@voorstactief.nl

Kalender
On tour

hig

h fi v
e

On tour

hig

h fi v
e

Deelname aan de activiteiten is gratis

Zoete mandarijnen
zonder pit

Super kersen

5.00 5.005.00 kilo3 dozen

Hollandse aardbeien
klasse 1

2 kilo

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? 
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 

info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

Elitehaver 

pinda’s 
7.99
2.99

500 gram 

500 gram 

pistaches 8.99500 gram 
king salamo Dadels 9.981000 gram 

macadamiamix 8.99500 gram 
cranberry’s 9.981000 gram 

Uw adres voor noten, zuidvruchten, 
natuurvoeding & supplementen
Hoofdweg 56 Ederveen | www.de-eekhoorn.com

bio waterijsje zonder suiker 

2 pakken nu 6. 49

499 499 299349
10 STUKS 2 KILO 2 DOZEN

SUPER NAVEL SINAASAPPELS NECTARINES EN WILDE PERZIKENZOETE PITLOZE DRUIVEN ZOETE HOLLANDSE AARDBEIEN 

PER KILO
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; 
of kijk op de site : www.okvvoorst.nl

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

Tankstation op de hoek van de Wilpsedijk en Rijksstraatweg.

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433. 

Reactie week 26.
Er kwam geen reactie op het familie plaatje van deze week.

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de 
maand 19:00 tot 19:30 uur.

WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de 
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorps-
huis de Pompe.
Voorst: 20:00 tot 20:30 uur Dorpshuis 
Voorst.

NIJBROEK/TERWOLDE 
Iedere 3e woensdag van de maand!
Terwolde: Dorpshuis D’ Olde Schole
15:00-15:30 uur
Nijbroek: Dorpshuis de Arend 
20:00-20:30 uur

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren zaterdag 
10.30-11.30 uur. Voor spoedgevallen 
24 uur per dag bereikbaar 0571 27 26 
24. Molenstraat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl 

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Dierenarts Michel Schoolmeesters Tel 
055-3669286. Kopermolenweg 11 Kla-
renbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

Als u buiten de spreekuren dringend een 
huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00  Voorst: bellen naar 
Zutphen:  0900 200 90 00  Twello/Ter-
wolde/Wilp: bellen met Spoedpost Huis-
artsenzorg Deventer e.o. (0570) 501 777

DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m vrij 
geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst Apo-
theek Salland, gevestigd in de centrale 
hal van het Deventer Ziekenhuis. Tel. 
0570 53 65 05.

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het antwoordap-
paraat van uw tandarts afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde Bonhof-
Dijkhof Tel: 0571-275503 of www.deei-
ber.nl 

NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666

YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar 
voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Zorgsaam Regentesselaan 2, Apeldoorn. 
Openingstijden:maandag t/m vrijdag 
van 9.30 – 17.30 uur; zaterdag van 9.30 
– 15.00 uur.
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 51 in Voorst. Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur 
Gezondheidscentrum Loenen, 
Hoofdweg 64, 7371 AJ Loenen. 
Openingstijden:dinsdag 09.00 - 12.00,
donderdag 18.00 - 19.00
Zorgsaamwinkel Twello. Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 11.00-16.00 uur

Buiten deze openingstijden kunt u op 
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en 
op zaterdag, zon- en feestdagen van 
10.00– 17.00 uur terecht bij de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.
Voor meer informatie bel met Zorgsaam 
op werkdagen van 9.00 –17.00 uur, tel. 
055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 8856, 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-
baar. Internet: www.sensire.nl, E-mail: 
info@sensire.nl .

VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishou-
delijke verzorging, jeugdgezondheids-
zorg, dieetadvisering 088-1263126. 24 
uur per dag bereikbaar.

GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dag-
besteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer in-
formatie: www.gelderthuiszorg.nl

TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
De zorgverlening door Trimenzo is sinds 
oktober 2019 overgenomen door Sensire. 
Voor informatie over wijkverpleging en 
verpleeghuiszorg is Sensire  24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar via tel. 
0900-8856 of e-mail: info@sensire.nl. Meer 
informatie vindt u op www.sensire.nl.

BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur bereikbaar 
06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com

MEE VELUWE 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel. 
0570 74 51 11. Voor meer informatie 
www.meeveluwe.nl 

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

De kerkdiensten worden wel gehouden, 
maar veelal in aangepaste vorm. Deze zijn te 
beluisteren via de kerkomroep/website.
In Terwolde zijn er tot nadere aankondiging 
geen kerkdiensten. Door het ontbreken van 
technische mogelijkheden is het niet mogelijk 
de diensten uit te zenden. Gemeenteleden 
kunnen eventueel de kerkdiensten van an-
dere kerken online volgen. Zodra het beleid 
verandert wordt dit uiteraard medegedeeld.  

Zondag 5 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde,   09:00 uur ds. 
A. Schreuder en 14:30 uur ds. H.v/d Heiden.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur on-
line-dienst door ds. E. Rijks en is gelijktijdig en 
nadien te zien via www.kerkdienstgemist.nl.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 uur ds. I. 
Groenenberg, 18.30 uur ds. D. de Pater.
I.v.m. de wijzigingen m.b.t coronabeleid en 
het advies van het moderamen van onze kerk 
beleggen we weer diensten met een maxi-
mum van 30 personen. De diensten zijn ook 
te beluisteren via de kerkomroep en via  You-
Tube onder de naam HHG Emst-Epe e.o.  
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 10.00 
uur en 17.00 uur besloten dienst ivm corona-
maatregelen.

Dinsdag 7 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 uur ds. 
ds. H. Agteresch.

Oecumenische Omroep Voorst
Normaal zendt de OOV zondagmorgens vol-
gens een vast rooster een kerkdienst via Ra-
dio Voorst uit. Nu de kerken zijn gesloten is er 
een alternatief rooster opgesteld. Ondersta-
and treft u het rooster.
Uitzending kerkdiensten Oecumenische 
Omroep Voorst, te beluisteren via  www.rtv-
voorst.nl  en op 105,3 FM. Tevens in het ge-
bied van de gemeente Brummen op  www.
rtv-veluwezoom.nl  en 107,5 FM. Sinds kort 
ook te ontvangen via Ziggo op Kabelradio ka-
naal 915 en via KPN Kabelradio 1168 van de 
gemeente Twello en Brummen.
De uitzending van de kerkdiensten die de 
OOV verzorgt zijn in juni:
Zondag  28 juni  - Oecumenische viering van 
uit Het Boshuis, Klarenbeek.
 
NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 

Het restaurant 
blijft voorlopig

gesloten

dinsdag t/m zaterdag van 16.30 uur tot 20.00 uur
zondag van 16:00 tot 20:00 uur

Het liefst telefonisch bestellen 0571 27 49 83

Let op! keuze uit kleine kaart zie onze website www.dynasty-twello.nl

Wij houden gepaste afstand niet meer dan
2 personen binnen graag buiten wachten

Bedankt voor uw begrip

Nieuw!!! verwen jezelf of collega’s

Chinese hapjes +/- 20 stuks (met saus)
1 fl es wijn of 3 fl esjes Aziatische bier €28,-

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com


Uit eigen bakkerij
Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

U kunt ons ook volgen op instagram:  
jumbobinnendijkbakkerij

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag
1 juli t/m dinsdag 7 juli.

Weense marmer
Luxe broodje die natuurlijk ook gewoon lekker is bij de koffie of thee.
Per stuk van €2.15 voor 

8 

Beschuitbollen
Zak 5 stuks van €2.05 voor 1

1
3

75

50

Mais brood
Per stuk van €2.55 voor 2 25

Vikorn gries
+/- 450 gram van €1.40 voor 1 15

Brood van de maand Juli: Twello’s genot
Dus kom deze maand genieten van een brood met zonnebloempitten, 
lijnzaad, sesamzaad.

2 50

Gevulde koeken 
Natuurlijk met roomboter en amandelspijs. En dat proef je!
4 stuks van €4.20 voor 

5

 Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Abrikozen broodje NIEUW 
Kom weer genieten van een nieuw broodje 
in ons assortiment! Per stuk 
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